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WSTĘP 

Konferencja Forum Samorządowe (FS) zainicjowana została w 2004 r. 

przez śp. prof. zw. dr. hab. Adama Szewczuka, wieloletniego kierownika pier-

wotnie Katedry Zarządzania Finansami, a następnie kierownika Katedry Finan-

sów Publicznych Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu 

Szczecińskiego. Profesor Adam Szewczuk był pomysłodawcą Forum Samorzą-

dowego, nad którego kształtem i rozwojem pracował przez kolejne lata, aż do 

ostatniej formuły Forum o międzynarodowym charakterze. Profesorowi Ada-

mowi Szewczukowi bardzo zależało, aby konferencja Forum Samorządowe na 

trwałe wpisała się w harmonogram wydarzeń ważnych i kojarzonych ze Szcze-

cinem i województwem zachodniopomorskim. Do tego dążył, współpracując 

aktywnie z władzami Gminy Miasto Szczecin oraz władzami województwa za-

chodniopomorskiego podczas kolejnych edycji Forum.  

Pan Profesor Adam Szewczuk odszedł nieoczekiwanie 8 sierpnia 2011 r., 

pozostawiając po sobie dorobek i inicjatywy, do kontynuowania których Wy-

dział Zarządzania i Ekonomiki Usług czuje się zobowiązany. Takim wydarze-

niem jest także Forum Samorządowe, które w kształcie zapoczątkowanym przez 

Profesora Adama Szewczuka będzie realizowane w kolejnych latach.  

Inicjatywa, jaką jest Forum Samorządowe, ma charakter dwudniowej kon-

ferencji organizowanej cyklicznie w Szczecinie, integruje przedstawicieli zróż-

nicowanych środowisk zogniskowanych wokół problematyki samorządowej. 

Każdego roku Forum Samorządowe stwarza szansę na wymianę doświadczeń 

zarówno między reprezentantami poszczególnych szczebli samorządowych 

(gmin, powiatów i województw), jak i między przedstawicielami środowisk – 

naukowego, samorządowego i gospodarczego, odwzorowując koncepcję „złote-

go trójkąta”. Forum jest jednocześnie inicjatywą wzmacniającą i podkreślającą 

metropolitalność Szczecina jako stolicy województwa zachodniopomorskiego 

i jednostek tworzących Szczeciński Obszar Metropolitalny. Dzięki konferencji 

FS województwo zachodniopomorskie i Gmina Miasto Szczecin każdego roku 

stają się wiodącymi ośrodkami propagującymi ideę samorządności, współpracy 
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i partnerstwa ponad granicami, podejmując uczestników i przedstawicieli władz 

samorządowych z kraju i zagranicy, którzy wyrażają zainteresowanie debatą 

nad kształtem samorządu terytorialnego w wymiarze lokalnym, regionalnym 

i międzynarodowym oraz chęć uczestniczenia w niej. Forum Samorządowe po-

zwala także na budowanie i umacnianie partnerskiego działania, co wyraża się 

poprzez udział przedstawicieli samorządów z rejonu Morza Bałtyckiego oraz 

samorządów konstytuujących inicjatywę Partnerstwa Wschodniego. Położenie 

Szczecina i województwa zachodniopomorskiego (bliskość Brukseli, krajów 

basenu Morza Bałtyckiego, położenie na linii wschód–zachód) sprzyja propa-

gowaniu koncepcji Forum Samorządowego, które każdego roku skupia coraz 

większą liczbę uczestników, w tym czołowych przedstawicieli instytucji Unii 

Europejskiej, administracji rządowej i samorządowej, licznych organizacji sa-

morządowych oraz jednostek sektora użyteczności publicznej. 

Tematyka Forum Samorządowego wpisuje się ściśle w wymiar europejski 

oraz problemy i wyzwania procesu integracji. Pierwsze Forum Samorządowe 

podejmowało problematykę Samorządu terytorialnego w integrującej się Euro-

pie, co odpowiadało ówczesnym uwarunkowaniom społeczno-gospodarczym, 

kolejne edycje Forum przebiegały pod hasłem przewodnim Samorząd teryto-

rialny w zintegrowanej Europie, co odwzorowywało zdobyte już doświadczenia 

Polski jako kraju członkowskiego Unii Europejskiej i wskazywało na nie, 

a w szczególności koncentrowało się na dokonaniu kompleksowej i wielopłasz-

czyznowej oceny dotychczasowych osiągnięć polskich struktur samorządowych 

w warunkach integracji (obecność Polski w Unii Europejskiej). Ostania edycja 

Forum Samorządowego akcentowała potrzebę dyskusji nad konstytuującymi się 

założeniami nowej perspektywy finansowej UE 2014–2020 i poświęcona zosta-

ła właśnie problematyce Wyzwań dla samorządów terytorialnych w nowej per-

spektywie europejskiej. Wykład inaugurujący poświęcony nowej perspektywie 

finansowej UE na lata 2014–2020 w ramach ostatniego Forum Samorządowego 

2011 wygłosił dr Janusz Lewandowski – komisarz Unii Europejskiej ds. budże-

tu i programowania. 

Koncepcja Forum Samorządowego ewoluowała od momentu jego powsta-

nia i angażowała coraz większą liczbę uczestników pierwotnie w wymiarze kra-

jowym, a obecnie również międzynarodowym. Ostatnia, czerwcowa edycja Fo-

rum Samorządowego z 2011 r. zgromadziła ponad trzystu uczestników zarówno 

z państw członkowskich Unii Europejskiej: Polski, Niemiec, Szwecji, Czech, 

Słowacji, Węgier, jak też partnerów z Europy Wschodniej: Ukrainy i Mołdawii. 
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 Obecnie Forum Samorządowe jest wspólną inicjatywą Katedry Finansów 

Publicznych działającej na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersy-

tetu Szczecińskiego, Gminy Miasto Szczecin, Samorządu Województwa Za-

chodniopomorskiego, Przewodniczącego Rady Programowej Forum Ekono-

micznego oraz Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej i stanowi płaszczyznę 

do dyskusji nad szeroko rozumianą problematyką samorządności, w szczegól-

ności nad zagadnieniami dotyczącymi:  

a) współpracy międzysektorowej; 

b) partnerstwa (w tym Partnerstwa Wschodniego); 

c) integracji europejskiej i jej perspektyw; 

d) problematyki rozwoju; 

e) funkcjonowania, organizacji oraz finansowania jednostek samorządu 

terytorialnego w zintegrowanej Europie.  

Panele dyskusyjne Forum Samorządowego 2011 miały charakter interdy-

scyplinarny i dotyczyły: 

a) finansów jednostek samorządu terytorialnego, roli partnerstwa pu-

bliczno-prywatnego; 

b) roli i możliwości samorządów w stymulowaniu innowacyjności i bu-

dowaniu płaszczyzn współpracy gospodarczej; 

c) nauki i jej służebnej roli wobec jednostek samorządu terytorialnego – 

analiza przypadków; 

d) Partnerstwa Wschodniego jako szansy na nowe kontakty gospodarcze, 

naukowe i kulturalne dla jednostek samorządu terytorialnego – wy-

miana doświadczeń. 

Forum Samorządowe jest konferencją integrującą środowiska, stwarzającą 

szansę wymiany poglądów oraz okazję do dyskusji nad trudnymi i jakże aktual-

nymi problemami polskich i zagranicznych jednostek samorządu terytorialnego 

funkcjonujących w przestrzeni europejskiej. Jest to zarazem inicjatywa ważna 

dla Szczecina i regionu zachodniopomorskiego, który każdego roku staje się 

miejscem spotkań przedstawicieli i osób związanych z samorządem terytorial-

nym pragnących uczestniczyć w debatach i dyskusjach poświęconych jego pro-

blematyce oraz wspólnie poszukiwać rozwiązań aktualnych problemów.  

Organizatorzy Forum Samorządowego pragną skierować szczególne po-

dziękowania do wszystkich osób i instytucji zaangażowanych w jego realizację 

i jednocześnie mają nadzieję, że inicjatywa konferencji będzie równie dyna-
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micznie jak dotychczas rozwijać się w kolejnych latach, a Szczecin na okres Fo-

rum Samorządowego będzie europejską stolicą samorządu. 

dr hab. Piotr Niedzielski, prof. US 
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EMILIA BAREJ 

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 

BADANIE KONKURENCYJNOŚCI MIAST NA PRAWACH POWIATU: 

RELACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH DO MIEJSC PRACY 

Wprowadzenie 

Konkurencyjność jednostek terytorialnych, w tym miast, to zdolność przy-

ciągania kapitału i przedsiębiorstw m.in. poprzez politykę skierowaną na stwa-

rzanie warunków rozwoju lokalnych inicjatyw gospodarczych. Miasto ma 

w dyspozycji szereg możliwości, dzięki którym może wpływać na podwyższa-

nie konkurencyjności, takich jak realizowane inwestycje, kształtowanie i stan 

zagospodarowania przestrzennego, działania wspierające lokalną przedsiębior-

czość, zdolność do absorpcji innowacji oraz tworzenie wizerunku miasta.  

Celem pracy jest analiza zależności wydatków inwestycyjnych i liczby 

miejsc pracy wyrażonej ofertami pracy
1
. Badanie obejmowało miasta na pra-

wach powiatu w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem miast na prawach po-

wiatu województwa zachodniopomorskiego w latach 2000–2010. 

                                                             
1  Utożsamianie miejsc pracy z ofertami pracy jest zgodne z definicją GUS, która mówi, że 

oferty pracy (wolne miejsca pracy) to miejsca pracy powstałe w wyniku ruchu zatrudnionych 
bądź nowo utworzone, w stosunku do których spełnione zostały jednocześnie trzy warunki:  

– miejsca pracy w dniu sprawozdawczym były faktycznie nieobsadzone,  
– pracodawca czynił starania, aby znaleźć osoby chętne do podjęcia pracy, 

– w przypadku znalezienia właściwych kandydatów pracodawca byłby gotów do natychmia-
stowego przyjęcia tych osób. 
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1. Konkurencyjność miast 

Od początku XIX wieku obserwuje się zjawisko przenoszenia ludności do 

miast i koncentrowania się w nich życia społecznego i gospodarczego. Miasta 

stały się głównymi ośrodkami życia, znajdują się w nich ośrodki ochrony zdro-

wia, ośrodki naukowe, administracyjne, które zaspokajają potrzeby mieszkań-

ców miast, jak i sąsiednich miejscowości. 

Status miast reguluje ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-

nym oraz ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. W po-

dziale administracyjnym kraju miasta mają status samodzielnej gminy (gminy 

miejskiej lub miasta na prawach powiatu) lub – w wypadku niewielkich miast – 

wchodzą w skład gminy miejsko-wiejskiej
2
.  

Badając konkurencyjność miast, należy zidentyfikować czynniki, które 

wpływają na tworzenie i utrzymanie pozycji konkurencyjnej. Na rysunku 1 za-

prezentowano czynniki wpływające na pozycję konkurencyjną miasta, odzwier-

ciedlone za pomocą takich miar, jak struktura demograficzna, stan bezrobocia, 

możliwości na rynku pracy, stan infrastruktury gospodarczej i społecznej oraz 

osiągnięty poziom rozwoju (w tym nowoczesność gospodarki). 

                                                             
2  Za: A. Borodo, Słownik finansów samorządowych, TNOiK Dom Organizatora, Toruń 2007, 

s. 77. 
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Rys. 1. Czynniki konkurencyjności miast 

Źródło: opracowanie własne.  

Szczególne znaczenie dla rozwoju konkurencyjności miast mają wydatki 

inwestycyjne, ponieważ inwestycje wpływają na rozwój gospodarczy, m.in. po-

przez pobudzanie przedsiębiorczości, tworzenie bazy podatkowej, zaspokajanie 

lokalnych potrzeb. Regiony mające dobrze rozwiniętą infrastrukturę stwarzają 

potencjalnym inwestorom lepszy do nich dostęp, przyciągają również bezpo-

średnie inwestycje zagraniczne, dzięki czemu tworzone są nowe miejsca pracy.  

Realizacja inwestycji zarówno przez przedsiębiorstwa, jak i jednostki sa-

morządu terytorialnego może wpływać na sytuację na rynku pracy. Od liczby, 

wielkości, a także rodzaju realizowanych inwestycji zależy liczba tworzonych 

miejsc pracy. Inwestycje rozwojowe przyczyniają się często do wzrostu popytu 

na pracę
3
.  

                                                             
3  Por. A. Szymczak, Inwestycje w kapitał rzeczowy a zmiany poziomu zatrudnienia w gospo-

darce narodowej, w: Bezrobocie we współczesnych gospodarkach rynkowych, red. E. Kopycińska, 
Wydawnictwo Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006, s. 18–19. 
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2. Istota i rozmiar wydatków inwestycyjnych w miastach na prawach po-

wiatu w Polsce 

Jednym z czynników decydujących o konkurencyjności miast są inwesty-

cje realizowane na ich terenie. To, jakie programy inwestycyjne realizowane są 

w mieście i ile miasto przeznacza na inwestycje, decyduje o jego atrakcyjności 

dla potencjalnych mieszkańców, przedsiębiorców, inwestorów, a także wpływa 

na stymulowanie rozwoju regionalnego poprzez tworzenie i utrzymywanie 

miejsc pracy. Zatem finansowanie inwestycji jednostek samorządu terytorialne-

go, w tym miast na prawach powiatu, należy rozumieć jako pokrycie zapotrze-

bowania na kapitał, wynikające z zakresu przyjętych do realizacji zadań (pro-

gramów inwestycyjnych)
4
. Jednak zapotrzebowanie na inwestycje w większości 

miast przewyższa dostępne środki na ich finansowanie, co pociąga za sobą ko-

nieczność pozyskiwania środków zewnętrznych. W tabeli 1 zawarte są dane do-

tyczące udziału wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem w miastach na 

prawach powiatu w Polsce w latach 2000–2010.  

Tabela 1 

Udział wydatków inwestycyjnych miast na prawach powiatu w Polsce w wydatkach 

ogółem w latach 2000–2010 (%)  

Rok Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem 

2000 16,12  

2001 15,30  

 2002* 14,20  

2003 12,69 

2004 13,98  

2005 15,17  

2006 19,04  

2007 21,05  

2008 21,76  

2009 21,49  

2010 21,53  

* Miasto stołeczne Warszawa od 27.10.2002 r. 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu państwa 

z lat 2000–2010, www.mf.gov.pl (16.05.2011). 

                                                             
4  Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, red. A. Zalewski, SGH, 

Warszawa 2007, s. 164. 
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Z danych zawartych w tabeli 1 wynika, że do 2004 roku występował spa-

dek wydatków inwestycyjnych w stosunku do wydatków ogółem. Natomiast po 

2004 roku zaobserwowano wzrost udziału wydatków inwestycyjnych w wydat-

kach ogółem, co jest wynikiem akcesji Polski do Unii Europejskiej, a tym sa-

mym pozyskania nowych źródeł finansowania inwestycji. Najlepiej skalę wy-

datków inwestycyjnych odzwierciedla kwota wydatków inwestycyjnych 

w przeliczeniu na jednego mieszkańca, gdyż pozwala na porównanie miast róż-

nej wielkości i o różnej liczbie mieszkańców. Zestawienie takie zostało zawarte 

w tabeli 2. 

Tabela 2 

Wydatki ogółem oraz wydatki inwestycyjne miast na prawach powiatu w przeliczeniu 

na 1 mieszkańca w latach 2000–2010 

Rok 
Wydatki ogółem w przeliczeniu 

na 1 mieszkańca (zł) 
Wydatki inwestycyjne w przeliczeniu 

1 na mieszkańca (zł) 

2000 2012,9 343,8 

2001 2197,9 336,2 

2002 2293,1 285,0 

2003 2184,8 277,4 

2004 2497,8 349,4 

2005 2843,9 431,6 

2006 3222,5 613,7 

2007 3594,9 773,1 

2008 4022,90 875,40 

2009 4428,06 951,89 

2010 . . 

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu…, op. cit. 

Dane w tabeli 2 wskazują na wyraźny wzrost wydatków ogółem i wydat-

ków inwestycyjnych w miastach na prawach powiatu w przeliczeniu na 

1 mieszkańca po 2004 roku. Wydatki ogółem miast na prawach powiatu w prze-

liczeniu na 1 mieszkańca w 2009 roku wzrosły o 120% w stosunku do 2000 ro-

ku. Wydatki inwestycyjne przypadające na 1 mieszkańca wzrosły o 176% 

w 2009 roku w porównaniu z rokiem 2000. Tak więc dynamika wydatków in-

westycyjnych w stosunku do dynamiki wydatków ogółem w przeliczeniu na 

1 mieszkańca w badanym okresie była wyższa.  

W tabeli 3 zamieszczono liczbę ofert pracy w miastach na prawach powia-

tu w latach 2000–2010. 
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Tabela 3 

Liczba ofert pracy w miastach na prawach powiatu w Polsce w latach 2000–2010 

Rok Liczba ofert pracy 

2000 2685 

2001 2459 

2002 4301 

2003 5852 

2004 6912 

2005 10176 

2006 18731 

2007 28235 

2008 17021 

2009 10746 

2010 11674 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, www.stat.gov.pl (16.05.2011). 

Z zawartych w tabeli 3 danych wynika, iż liczba ofert pracy wzrastała do 

2007 roku. W 2007 roku zaobserwowano wzrost o 950% w stosunku do 2000 

roku, co może być efektem zakończonych i oddanych do użytkowania inwesty-

cji, finansowanych z programu na lata 2004–2006. Natomiast po 2007 roku 

liczba ofert pracy spadła, a następnie nieznacznie wzrosła. W 2010 roku liczba 

ofert pracy stanowiła 40% liczby ofert pracy w 2007 roku. 

Rysunek 2 zawiera zestawienie wydatków inwestycyjnych miast na pra-

wach powiatów przypadających na 1 mieszkańca oraz liczbę ofert pracy w mia-

stach na prawach powiatów w przeliczeniu na 1 mieszkańca. 
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Rys. 2. Wydatki inwestycyjne i liczba ofert pracy w miastach na prawach powiatu 

w przeliczeniu na 1 mieszkańca w latach 2000–2009 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, op. cit. 

Z danych zawartych na rysunku 2 wynika, że w latach 2000–2007 wzrost 

wartości wydatków inwestycyjnych wpływał pozytywnie na wzrost liczby ofert 

pracy w miastach na prawach powiatu w odniesieniu do 1 mieszkańca. Nato-

miast od 2007 roku zaobserwowano brak zależności między wydatkami inwe-

stycyjnymi a liczbą ofert. Zmiany zależności pomiędzy badanymi zmiennymi 

mogą być efektem narastającego kryzysu finansowego, który wywołał nega-

tywne skutki na rynku pracy, a także zakończenia programu finansowego UE na 

lata 2004–2006. Możliwe, że skutki inwestycji realizowanych podczas perspek-

tywy finansowej na lata 2007–2013 będą widoczne w okresie późniejszym, gdy 

większość inwestycji zostanie zakończonych i oddanych do użytkowania. 

Realizacja inwestycji zarówno przez jednostki samorządu terytorialnego, 

jak i inwestorów prywatnych generuje miejsca pracy niezbędne do wykonania 

tych inwestycji bądź będące wynikiem inwestycji zrealizowanych. 
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3. Wydatki inwestycyjne w wybranych miastach na prawach powiatu 

w województwie zachodniopomorskim 

Do zbadania udziału wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem oraz 

wielkości wydatków inwestycyjnych przypadających na 1 mieszkańca wybrano 

miasta na prawach powiatu województwa zachodniopomorskiego, a mianowicie 

Szczecin, Koszalin i Świnoujście. Miasta te różnią się znacznie liczbą miesz-

kańców, dlatego też wydatki inwestycyjne przeliczone zostały 1 mieszkańca. 

Liczba mieszkańców Szczecina oscyluje w granicach 400 tys., Koszalina 

w granicach 105 tys., natomiast Świnoujście liczy około 40 tys. mieszkańców. 

Badane miasta różnią się także swoją specyfiką, gdyż Szczecin jako miasto wo-

jewódzkie spełnia szereg dodatkowych funkcji – administracyjnych i gospodar-

czych, w tym jest miastem portowym, natomiast Świnoujście jest miastem 

głównie turystycznym i portowym. 

W tabeli 4 przedstawiony jest procentowy udział wydatków inwestycyj-

nych w wydatkach ogółem. Dane z tabeli 3 posłużyły do oceny dynamiki zmian 

wydatków inwestycyjnych w stosunku do wydatków ogółem w latach 2000–

2010 w badanych miastach na prawach powiatu województwa zachodniopo-

morskiego. 

Tabela 4 

Udział wydatków inwestycyjnych miast na prawach powiatu województwa zachodnio-

pomorskiego w wydatkach ogółem w latach 2000–2010 

Rok 
Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem (%) 

Szczecin Koszalin Świnoujście 

2000 20,92 7,42  4,59  

2001 22,80 6,71  10,84  

2002 18,52 7,33  7,76  

2003 10,68 8,95  6,90  

2004 8,13 7,13  11,97  

2005 11,37  19,92  22,71  

2006 11,96  18,25  21,61  

2007 19,10  19,16  27,18  

2008 20,07  18,44  32,91  

2009 15,90  19,56  23,62  

2010 25,07  18,84  16,34  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych wewnętrznych. 
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Udział wydatków inwestycyjnych Szczecina w wydatkach ogółem w la-

tach 2003–2006 zmalał, następnie zaobserwowano wzrost o 8 punktów procen-

towych w 2008 roku w stosunku do 2006 roku. W 2009 w Szczecinie udział 

wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem spadł, po czym ponownie 

wzrósł o około 10 punktów procentowych w 2010 roku w stosunku do roku po-

przedniego. W miastach Koszalin i Świnoujście udział wydatków inwestycyj-

nych w wydatkach ogółem w latach 2000–2005 wzrósł i w Koszalinie utrzy-

mywał się na stałym poziomie 18–19%. Natomiast w Świnoujściu udział wy-

datków inwestycyjnych w wydatkach ogółem wzrósł do 32% w 2008 roku, a od 

2008 roku nastąpił spadek do 16,34% w 2010 roku, co stanowiło 50% wartości 

z 2008 roku. Porównując dane z tabeli 4 z danymi odnoszącymi się do miast na 

prawach powiatu w Polsce można zauważyć wzrost udziału wydatków inwesty-

cyjnych w wydatkach ogółem od 2004 roku w wypadku miast na prawach po-

wiatu Polski i od 2005 roku w przypadku badanych miast. W latach 2005–2009 

Świnoujście charakteryzowało się wyższym udziałem wydatków inwestycyj-

nych w wydatkach ogółem niż średnia miast na prawach powiatów w Polsce. 

Im wyższy jest udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem, tym w 

większym stopniu miasto wpływa na swój rozwój. 

W tabeli 5 zamieszczono wydatki ogółem i wydatki inwestycyjne przypa-

dające na 1 mieszkańca badanych miast. 

Tabela 5 

Wydatki ogółem oraz wydatki inwestycyjne miast na prawach powiatu województwa 

zachodniopomorskiego w przeliczeniu na 1 mieszkańca w latach 2000–2010 (zł) 

Rok 

Szczecin Koszalin Świnoujście 

Wydatki  
ogółem na  

1 mieszkańca  

Wydatki in-
westycyjne na 
1 mieszkańca 

 

Wydatki  
ogółem na 

1 mieszkańca  

Wydatki in-
westycyjne 
na 1 miesz-

kańca  

Wydatki  
ogółem na 

1 mieszkańca  

Wydatki in-
westycyjne 
na 1 miesz-

kańca  

2000 2150,02 449,86 1911,49 141,91 2261,85 103,92 

2001 2301,09 524,69 2043,26 137,16 2442,64 265,02 

2002 2183,07 404,38 2033,94 149,24 2469,60 191,70 

2003 1829,17 195,41 1930,33 172,91 2665,50 183,92 

2004 2023,29 164,59 2084,06 148,69 2994,48 358,71 

2005 2229,35 253,64 2616,19 521,31 3650,85 829,42 

2006 2478,12 296,57 2784,88 508,40 3876,85 838,16 

2007 2763,40 527,83 2926,78 561,02 4454,07 1210,62 

2008 3171,32 636,64 3139,51 589,09 5158,42 1698,03 

2009 3506,92 557,77 3670,04 718,20 4645,26 1097,34 
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Rok 

Szczecin Koszalin Świnoujście 

Wydatki  
ogółem na  

1 mieszkańca  

Wydatki in-
westycyjne na 
1 mieszkańca 

 

Wydatki  
ogółem na 

1 mieszkańca  

Wydatki in-
westycyjne 
na 1 miesz-

kańca  

Wydatki  
ogółem na 

1 mieszkańca  

Wydatki in-
westycyjne 
na 1 miesz-

kańca  

2010 3747,53 939,78 3839,13 723,59 4461,55 729,02 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych wewnętrznych; danych GUS, op. cit. 

Dane zamieszczone w tabeli 5 wskazują na zbliżony stopień realizacji wy-

datków ogółem w Szczecinie i Koszalinie przypadających na 1 mieszkańca. Po-

dobieństwo w wydatkach ogółem przypadających na 1 mieszkańca zaobserwo-

wano również w przypadku Świnoujścia, ale jedynie do 2005 roku. W latach 

2005–2009 wydatki inwestycyjne w odniesieniu do 1 mieszkańca w Świnouj-

ściu znacznie przewyższały wydatki inwestycyjne w Szczecinie i Koszalinie. 

Natomiast w latach 2009–2010 zaobserwowano spadek wydatków inwestycyj-

nych Świnoujścia w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Lecz mimo spadku w 2009 

roku wartości te były wyższe niż w pozostałych badanych miastach, a w 2010 

roku zbliżone do wydatków inwestycyjnych w Koszalinie. Wydatki inwestycyj-

ne w przeliczeniu na 1 mieszkańca wzrosły w Szczecinie o 108% w 2010 roku 

w stosunku do 2000 roku, w wypadku Koszalina wzrost ten wyniósł 409%, na-

tomiast w Świnoujściu 601%, przy czym w 2008 roku wydatki inwestycyjne 

wzrosły o 1533% w stosunku do 2000 roku. 

Na rysunku 3 zestawiono wydatki inwestycyjne badanych miast w przeli-

czeniu na 1 mieszkańca z wydatkami inwestycyjnymi miast na prawach powiatu 

w Polsce w latach 2000–2010. 
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Rys. 3. Wydatki inwestycyjne w badanych miastach i miastach na prawach powiatu 

w Polsce w przeliczeniu na 1 mieszkańca w latach 2000–2010 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych wewnętrznych; danych GUS, op. cit.; 

sprawozdań z wykonania budżetu…, op. cit. 

Z danych na rysunku 3 wynika, iż do 2002 roku wydatki inwestycyjne 

w Szczecinie w przeliczeniu na 1 mieszkańca były wyższe niż średnia miast na 

prawach powiatu w Polsce. Natomiast od 2004 roku wzrosły wydatki inwesty-

cyjne w przeliczeniu na 1 mieszkańca w Świnoujściu. Wydatki inwestycyjne 

w Świnoujściu w latach 2004–2009 przypadające na 1 mieszkańca były znacz-

nie wyższe niż średnia w miastach na prawach powiatu w Polsce. Tak znaczny 

wzrost wydatków inwestycyjnych Świnoujścia świadczyć może o lepszym wy-

korzystaniu dostępu do środków unijnych oraz o rosnącej świadomości miesz-

kańców dotyczącej znaczenia inwestycji dla rozwoju miasta
5
. 

Poziom wydatków inwestycyjnych w danych miastach może wpłynąć na 

ich konkurencyjność przez tworzenie nowych miejsc pracy. W tabeli 6 zesta-

wiono liczbę ofert pracy w badanych miastach w latach 2000–2009. 

                                                             
5  Za: Strategia Rozwoju Miasta Świnoujście, maj 2004. 
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Tabela 6 

Liczba ofert pracy w badanych miastach w latach 2000–2009  

Rok Szczecin Koszalin Świnoujście 

2000 104 35 4 

2001 112 6 5 

2002 165 4 2 

2003 222 29 20 

2004 600 50 35 

2005 371 65 41 

2006 843 102 61 

2007 549 219 26 

2008 275 76 43 

2009 262 81 32 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, op. cit. 

Dane zawarte w tabeli 6 świadczą o wzroście liczby ofert pracy do 2006 

roku w Świnoujściu i 2007 Koszalinie, natomiast w Szczecinie wystąpił wzrost 

liczby ofert pracy do 2004 roku, po czym w 2005 roku liczba ofert pracy spadła, 

a w 2006 roku ponownie wzrosła, natomiast od 2007 roku nastąpił spadek licz-

by ofert pracy. W Świnoujściu zaobserwowano spadek liczby ofert pracy od 

2007 roku, a w Koszalinie od 2008 roku. Na rysunku 4 zobrazowano zależność 

między wydatkami inwestycyjnymi w badanych miastach w przeliczeniu na 

1 mieszkańca a liczbą ofert pracy przypadającą na 1 mieszkańca danego miasta. 
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Rys. 4. Wydatki inwestycyjne i liczba ofert pracy w przeliczeniu na 1 mieszkańca 

w badanych miastach w latach 2000–2009 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych wewnętrznych, danych GUS, op. cit. 

Jak wynika z danych przedstawionych na rysunku 4, najbardziej widoczna 

jest zależność między wydatkami inwestycyjnymi miasta a liczbą ofert pracy w 

Świnoujściu w latach 2002–2006 oraz w Koszalinie w latach 2001–2005, gdzie 

wzrost wydatków inwestycyjnych wpłynął korzystnie na wzrost liczby ofert 

pracy. Zestawiając dane z rysunku 3 z danymi z rysunku 1, należy zauważyć, że 

zarówno w przypadku badanych miast, jak i miast na prawach powiatu w Polsce 

występował spadek liczby ofert pracy od 2007 roku, a w Świnoujściu od 2006 

roku, mimo wzrostu wydatków inwestycyjnych do 2009 roku. Podobieństwo 

w relacji wydatków inwestycyjnych do ofert pracy w odniesieniu do 1 miesz-

kańca w miastach na prawach powiatu w Polsce w największym stopniu zaob-

serwowano w wypadku Koszalina. Można stwierdzić, że wielkość wydatków 

inwestycyjnych miast ma wpływ na ich konkurencyjność, m.in. poprzez kształ-

towanie rynku pracy w danym mieście do 2007 roku, z wyjątkiem Szczecina. 

Domniemywać można, że wpływ na sytuację na rynku pracy w Szczecinie miał 

upadek Stoczni Szczecińskiej, co wymagałoby dalszych badań. 
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Podsumowanie 

Konieczność inwestowania jest bezsprzeczna, wpływa ona na poprawę 

konkurencyjności miast. W opracowaniu porównano wielkości wydatków in-

westycyjnych miast na prawach powiatu województwa zachodniopomorskiego 

w odniesieniu do 1 mieszkańca oraz zbadano zależność między wydatkami in-

westycyjnymi miast na prawach powiatu województwa zachodniopomorskiego 

a liczbą ofert pracy w tych miastach. W wyniku porównania wydatków inwe-

stycyjnych badanych miast nie da się nie zauważyć silnej pozycji Świnoujścia 

dotyczącej wydatków inwestycyjnych. Mimo że w wartościach realnych wydat-

ki inwestycyjne Szczecina przewyższają wydatki inwestycyjne Świnoujścia, to 

w przeliczeniu na 1 mieszkańca sytuacja jest inna. Podsumowując, można 

stwierdzić, że wydatki inwestycyjne miast oddziaływały na liczbę ofert pracy 

w badanych miastach, z wyjątkiem Szczecina do 2007 roku, tym samym będąc 

istotnym instrumentem budowania ich konkurencyjności. Kryzys finansowy 

wpłynął negatywnie na zależność wydatków inwestycyjnych i liczby ofert pra-

cy, czego efektem jest spadek liczby ofert pracy mimo rosnących wydatków 

inwestycyjnych. Może to wynikać z planowania wydatków budżetowych 

w jednostkach samorządu terytorialnego oraz konieczności realizacji zaplano-

wanych inwestycji, przy jednocześnie elastycznych reakcjach rynku pracy na 

sytuację ekonomiczną w danym mieście.  
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STUDY OF COMPETITIVENESS OF CITIES WITH COUNTY RIGHTS: 

THE RATIO OF INVESTMENT SPENDING TO WORK PLACES 

Summary 

This article applies to building competitive cities in the county through capital ex-

penditures and their impact on the work places. Aim of this study is to analyze the de-

pendence of investment spending and the number of job offers. The study included ci-

ties with county rights in Poland, with particular emphasis on cities in the county of 

West Pomeranian Province in 2000–2010.  

Translated by Emilia Barej



 

 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO  

NR 683 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 77 2011 

 

KRYSTYNA BRZOZOWSKA 

Uniwersytet Szczeciński 

WYZWANIA DLA SAMORZĄDÓW TERYTORIALNYCH 

W ASPEKCIE ROZWOJU PARTNERSTWA PUBLICZNO- 

-PRYWATNEGO W POLSCE 

Wprowadzenie 

Większość samorządów terytorialnych w Polsce odczuwa duże niedobory 

środków finansowych, które mogłyby być wykorzystane do pokrywania stale 

rosnących potrzeb w zakresie inwestycji infrastrukturalnych. Obecnie po-

wszechne jest korzystanie ze środków europejskich w ramach programów ope-

racyjnych UE, jednak wiąże się to z koniecznością zapewnienia wkładu wła-

snego. Zgromadzenie wymaganego wkładu własnego, szczególnie dla małych 

gmin o niedużych dochodach budżetowych, może stanowić przeszkodę nie do 

pokonania. 

Duża luka infrastrukturalna oraz relatywnie niewielkie możliwości finan-

sowe niwelowania jej poprzez nowe przedsięwzięcia inwestycyjne stanowią 

asumpt do implementowania formuły partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP), 

które z powodzeniem rozwija się w innych krajach europejskich. Od kilku lat 

czynione są starania, generalnie o charakterze prawnym, umożliwiające anga-

żowanie sektora prywatnego w realizację inwestycji publicznych, które jednak 

nie przekładają się na praktyczne ich stosowanie. 

Celem opracowania jest wskazanie, dlaczego w Polsce partnerstwo pu-

bliczno-prywatne nadal jest wyzwaniem dla samorządów terytorialnych.  
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1. Kryteria unijne 

Ważnym czynnikiem wspierającym PPP są naciski budżetowe, wywoły-

wane nie tyle niedoborem wolnych środków na finansowanie kapitałochłonnych 

inwestycji publicznych, ile zapisami Traktatu z Maastricht z 1996 roku, doty-

czącymi zarządzania długiem publicznym, zgodnie z którymi Komisja Europej-

ska nadzoruje budżety krajów członkowskich na podstawie
1
: 

a) kryterium stosunku między planowanym a rzeczywistym deficytem fi-

nansów publicznych a PKB, który nie może przekroczyć wartości ba-

zowej na poziomie 3%; 

b) kryterium stosunku między długiem publicznym a PKB, który nie mo-

że być wyższy niż 60% PKB. 

Wykorzystanie formuły PPP pozwala państwom niespełniającym kryte-

riów lub stojącym na granicy ich przekroczenia na realizację inwestycji infra-

strukturalnych, ważnych w aspekcie oczekiwań społecznych, poprzez „wypro-

wadzenie” wydatków inwestycyjnych poza budżet państwa i tym samym ogra-

niczenie rozmiarów długu publicznego, nie narażając się na ryzyko przekrocze-

nia proporcji ustalonych w Traktacie z Maastricht. Postawione kryteria przy-

czyniły się w wielu krajach europejskich (na przykład w Hiszpanii, Portugalii, 

Włoszech) do dynamicznego rozwoju PPP, a głównie form związanych z kapi-

tałowym zaangażowaniem sektora prywatnego. 

Kolejną, bardzo istotną regulacją dla rozwoju PPP są wymagania ewiden-

cyjne ustalone w 2004 roku przez Eurostat (Urząd Statystyczny UE) dotyczące 

klasyfikowania transakcji PPP
2
 oraz metodologii podejścia do długu i deficytu 

publicznego w przypadku stosowania PPP w ramach ESA 95 – europejskiego 

systemu kont
3
. Zalecenia Eurostatu stanowią, że aktywa zaangażowane w PPP 

powinny być zaklasyfikowane jako aktywa niepubliczne i umieszczone 

w ewidencji budżetowej jako pozabilansowe, jeśli spełnione są dwa warunki: 

a) partner prywatny ponosi ryzyko budowy, 

b) partner prywatny ponosi ryzyko dostępności lub ryzyko popytu albo 

oba rodzaje ryzyka. 

                                                             
1  Hall D., PPPs in the UE – a critical appraisal, October 2008, www.psiru.org., s. 7. 
2  New decision of Eurostat on deficit and debt. Treatment of public-private partnership, „Eu-

rostat Press Office” 2004, No. 18. 
3  Klimas A., Partnerstwo publiczno-prywatne w świetle prawa i polityki Unii Europejskiej, 

„Finanse Komunalne” 2008, nr 1–2, s. 82. 
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Eurostat zatem uznaje finansowe zaangażowanie sektora publicznego 

w projekt PPP za leżące poza domeną długu publicznego, jeśli partnerzy pry-

watni uczestniczący w projekcie przejęli ryzyko związane z budową i ryzyko 

popytu lub ryzyko budowy i ryzyko dostępności lub ryzyko budowy, ryzyko 

popytu i ryzyko dostępności (tabela 1).  

Tabela 1 

Rodzaje ryzyka inwestycyjnego w projektach PPP traktowanego przez Eurostat jako ry-

zyko sektora prywatnego 

Ryzyko budowy Ryzyko popytu Ryzyko dostępności 

obejmuje takie zdarzenia jak: 
zwłoka w dostawach, nieprze-
strzeganie wymaganych stan-

dardów, zwiększenie kosztów, 
techniczne niesprawności, nega-
tywne efekty zewnętrzne, nie-
wywiązanie się z terminów re-
alizacji inwestycji, zbyt niska 
jakość realizacji zadań inwesty-
cyjnych 

ryzyko rynkowe obejmujące 
zdarzenia związane z waha-
niami popytu niezależnymi od 

zarządzania przez partnera 
prywatnego  

obejmuje zdarzenia związane 
z niemożnością dostarczenia 
usług w ilości ustalonej 

w umowie lub spełniających 
standardy bezpieczeństwa dla 
odbiorców tych usług określo-
ne w umowie, może to być ry-
zyko czasowego wyłączenia in-
frastruktury z ruchu ze względu 
na prowadzone naprawy i prace 
konserwacyjne 

Źródło: opracowanie własne. 

Sposób ewidencjonowania zobowiązań z tytułu zawartych umów PPP 

bezpośrednio wpływa na podejmowane decyzje o formie realizacji i finansowa-

nia inwestycji. Podstawowym bowiem problemem jest konieczność rozstrzy-

gnięcia, czy tego rodzaju zobowiązania są zobowiązaniami sektora finansów 

publicznych, czy zobowiązaniami sektora prywatnego. Jeśli weźmie się pod 

uwagę podporządkowanie sektora finansów publicznych zasadom subsydiarno-

ści i użyteczności publicznej, to jednostki sektora publicznego w żadnym wy-

padku nie mogą być zwalniane z odpowiedzialności wobec społeczeństwa za 

dostępność do usług publicznych, nawet jeśli określony projekt inwestycyjny 

jest w całości prowadzony i finansowany przez sektor prywatny. W systemie 

rachunkowości może to oznaczać konieczność ujęcia takich projektów na ra-

chunkach budżetu państwa lub rachunkach odpowiednich samorządów teryto-

rialnych, a to z kolei przyczyni się bezpośrednio do zwiększenia deficytu budże-

towego i następnie – długu publicznego.  
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Takie podejście z góry eliminuje część projektów PPP, ponieważ dla sa-

morządów terytorialnych, mających kłopoty z utrzymaniem w rozsądnych gra-

nicach deficytu budżetowego i długu publicznego, jakikolwiek wzrost zobowią-

zań przyczynia się do powiększenia obu mierników. W konsekwencji władze 

publiczne będą bronić się przed aplikowaniem projektów PPP i tym samym 

ważne z punktu widzenia społecznego projekty inwestycyjne albo nie zostaną 

zrealizowane, albo ich realizacja będzie opóźniana, głównie z uwagi na brak 

wolnych środków budżetowych na finansowanie inwestycji publicznych 

w systemie tradycyjnym.  

Ustalenia Eurostatu mogą stanowić zagrożenie dla podejmowanych 

w wielu państwach UE inicjatyw zachęcających kapitał prywatny do inwesto-

wania w projekty PPP, ponieważ z uwagi na wysokie ryzyko inwestorzy pry-

watni będą oczekiwać wsparcia ze strony władz publicznych i współodpowie-

dzialności za skutki wystąpienia ryzyka, w tym rynkowego. Z kolei w obawie 

przed zwiększeniem deficytu budżetowego władze publiczne nie będą w stanie 

brać takiej współodpowiedzialności, a tym samym ich możliwości oddziaływa-

nia na propagowanie rozwoju PPP będą coraz słabsze. 

2. Kryteria krajowe 

Do 2005 roku możliwości zaangażowania sektora prywatnego w inwesty-

cje publiczne sprowadzały się do inwestycji drogowych zgodnie z regulacjami 

wynikającymi z ustawy o autostradach płatnych z 1994 roku
4
, która faktycznie 

była przepisem martwym do 1997 roku z uwagi na niechętne podejście ówcze-

snej koalicji rządowej do wprowadzania mechanizmu rynkowego w zarządzanie 

infrastrukturą publiczną. Na bazie ustawy o autostradach płatnych podjęto reali-

zację pierwszego projektu PPP w Polsce, jaką była budowa autostrady A2.  

W 2005 roku powstała ustawa o PPP
5
, której uchwalenie nie rozwiązało 

problemów prawnych, a wręcz spowodowało pojawienie się nowych. W opar-

ciu o zapisy ustawy z 2005 roku oraz wprowadzone w dużym opóźnieniem 

przepisy wykonawcze nie powstało żadne przedsięwzięcie PPP.  

                                                             
4  Ustawa z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu 

Drogowym, Dz.U. 2004, nr 256, poz. 2571.  
5  Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, Dz.U. 2005, nr 164, 

poz. 1420. 
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Na przełomie lat 2008/2009 uchwalono nowe przepisy – ustawę o PPP 

z dnia 19 grudnia 2008 r.
6
 oraz ustawę o koncesji na roboty budowlane lub 

usługi z 9 stycznia 2009 r.
7
 

W założeniach projektodawców nowej ustawy o PPP istotnym odróżnie-

niem przedsięwzięcia w ramach PPP od innych jest to, że powinno ono być 

w całości lub w istotnej części realizowane przez partnera prywatnego i jedno-

cześnie być połączone z eksploatacją, utrzymaniem lub zarządzaniem składni-

kiem majątkowym, który jest przedmiotem partnerstwa. W innym przypadku 

zachodzą sytuacje objęte zamówieniami publicznymi lub koncesją. W nowej 

ustawie o PPP wprowadzono zmiany w stosunku do zbyt rygorystycznej i nie-

przyjętej społecznie ustawy o PPP z 2005 roku.  

Umowa o PPP ma charakter ramowy jako tzw. Umbrella Agreement. Na 

jej podstawie partner prywatny zobowiązuje się do realizacji przedsięwzięcia za 

wynagrodzeniem oraz poniesienia w całości lub części wydatków na jego reali-

zację lub poniesienia ich przez osobę trzecią. Natomiast podmiot publiczny zo-

bowiązuje się do współdziałania w osiągnięciu celu głównie przez wniesienie 

wkładu własnego. Partner prywatny i partner publiczny ponoszą część ryzyka 

inwestycyjnego i eksploatacyjnego. Na podmiocie publicznym spoczywa także 

obowiązek kontroli realizacji przedsięwzięcia z uwagi na przewidywany cel in-

westycji, tj. wykonywanie zadań publicznych, w szczególności w przypadku 

obiektów użyteczności publicznej i zadań publicznych o charakterze powszech-

nym
8
.  

Między ustawą o PPP a ustawą o koncesji na roboty budowlane i usługi 

istnieje bezpośrednia zależność. Ustawa o koncesji ma charakter lex specialis 

w stosunku do ustawy o PPP
9
 i znajduje zastosowanie przy wyborze partnera 

prywatnego (tabela 2). 

                                                             
6  Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, Dz.U. 2009, nr 19, 

poz. 100. 
7  Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi, Dz.U. 2009, nr 

19, poz. 101.  
8  www.mg.gov.pl (21.11.2008). 
9  Schnell Ch., Haak A., New chances for Public Private Partnerships In Poland, 

,,International Financial Law Review” 2009, No. 3.  
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Tabela 2 

Porównanie wybranych cech ustaw o PPP i koncesji na roboty budowlane lub usługi 

PPP Koncesja na roboty budowlane i usługi 

Dostosowanie do większych projektów o bar-
dziej złożonej strukturze finansowania 

Zalecana, gdy przedmiot umowy zapewnia 
w miarę pewny zwrot z inwestycji 

Przedmiotem jest przedsięwzięcie jako całość 
połączone z utrzymaniem składnika majątko-
wego lub zarządzaniem nim 

Przedmiotem koncesji jest zlecenie wykonania 
usług, dostaw, prac budowlanych 

Czas trwania przedsięwzięcia – bez ograniczeń Czas trwania przedsięwzięcia: 

na roboty – 30 lat, 
na usługi – 15 lat; 
z możliwością przedłużenia z powodu dłuższe-
go czasu zwrotu nakładów 

Realizacja przedsięwzięcia bezpośrednio przez 
partnera prywatnego lub spółkę zawiązaną mię-
dzy stronami umowy 

Realizacja przedsięwzięcia bezpośrednio przez 
koncesjonariusza 

Świadczenie usług musi być powiązane z dys-
ponowaniem składnikiem majątkowym 

Przedmiotem koncesji może być wyłącznie 
świadczenie usług 

Podstawa prawna do dysponowania składnika-
mi majątkowymi 

Brak dyspozycji składnikami majątkowymi 
(mienie publiczne jest udostępniane na cele re-
alizacji zadań 

Możliwość zawiązania przez partnerów spółek 

handlowych 

Brak możliwości utworzenia spółki 

Podział ryzyka Przeniesienie ryzyka ekonomicznego z tytułu 
wykonywania koncesji na koncesjonariusza 

Źródło: Kozłowski K., Identyfikacja, ocena i określenie priorytetów w projektach PPP, 

IX Europejski Szczyt PPP, Warszawa 2009 (materiały niepublikowane). 

W praktyce występują wątpliwości, kiedy stosować ustawę o PPP, a kiedy 

ustawę o koncesji na roboty budowlane i usługi, ponieważ w swej merytorycz-

nej wymowie zapisy w obu ustawach są często zbieżne. Generalnie przyjęto 

wykładnię, że ustawa o PPP ma zastosowanie w przypadku dużych, kapitało-

chłonnych projektów, natomiast ustawa o koncesji na roboty budowlane i usługi 

w przypadku projektów o dużo niższej wartości kosztorysowej.  

Wraz z wprowadzeniem ustawy o PPP wprowadzono zmiany w zapisach 

17 ustaw, takich jak ustawa o drogach publicznych, gospodarce nieruchomo-

ściami, podatku dochodowym PIT i CIT i gospodarce komunalnej oraz prawo 

ochrony środowiska itp.  

Podkreślenia wymaga fakt, że nadal istnieje możliwość prowadzenia inwe-

stycji w ramach znowelizowanej ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajo-

wym Funduszu Drogowym z 27 października 1994 r., w której wprowadzono 
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zapisy w zakresie warunków budowy i finansowania dróg i autostrad oraz za-

wierania umów w tym zakresie
10

.  

Kolejnym aktem prawnym związanym z PPP jest Rozporządzenie Ministra 

Finansów z grudnia 2010 r. o sposobach klasyfikacji zobowiązań zaliczanych 

do długu publicznego
11

, w którym znajduje się odwołanie do PPP w zapisie, że 

zaciągnięte kredyty i pożyczki związane m.in. z realizacją umów o partnerstwie 

publiczno-prywatnym są traktowane jako tytuły dłużne, jeśli mają wpływ na 

poziom długu publicznego. Taka konstrukcja zdań spowodowała duży niepokój 

wśród jednostek samorządu terytorialnego zainteresowanych realizacją inwe-

stycji w ramach PPP i zdecydowanie zahamowała dalszy rozwój inwestycji 

PPP. Co więcej, wielu konsultantów i prawników wyrażało opinie, że wydane 

rozporządzenie jest świadectwem na odwrót władz od wspierania inicjatyw 

PPP.  

Rozporządzenie jest kolejnym przykładem, po ustawach o PPP i ustawie 

o koncesji na roboty budowlane, braku dbałości o przejrzystość (transparent-

ność) zapisów, bowiem gdyby dodano wyrażenie o zgodności klasyfikacji 

podanej w rozporządzeniu do wymagań Eurostatu odnośnie do ewidencjonowa-

nia transakcji PPP z uwagi na podział ryzyka, sytuacja byłaby klarowna i nie 

wywołałaby takiego zamieszania i odwrotu od inicjatyw partnerstwa. 

 Należy podkreślić, że nierozważność czy zbytnia hermetyczność zapisów 

w rozporządzeniu w odniesieniu do PPP osłabiła w poważny sposób i tak wątłe 

zaufanie samorządowców oraz przedstawicieli sektora prywatnego do podej-

mowania projektów partnerstwa, którego budowanie zajęło wiele lat. 

3. Dotychczasowe inicjatywy PPP w Polsce  

W samorządach generalnie zauważa się niechęć do podejmowania decyzji, 

których efekty mogą wystąpić po wielu latach, a na pewno po zmianie kolejnej 

kadencji władz lokalnych. Przedstawiciele władz publicznych na wszystkich 

szczeblach, z uwagi na małą przejrzystość styku publiczno-prywatnego, oba-

wiają się angażowania w projekty PPP. Negatywne oceny wywołują naturalny 

opór wobec angażowania się w tego typu rozwiązania. Innym problemem jest 

                                                             
10  Ustawa z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych…, op. cit. 
11  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego 

sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym 
długu Skarbu Państwa, Dz.U. 2010, nr 252, poz. 1692.  
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obawa niektórych samorządów przed zaciąganiem zobowiązań finansowych 

w postaci kredytów i pożyczek powiązana z brakiem uregulowań prawnych 

w ustawie o finansach publicznych. Kolejnym problemem jest konieczność 

przekonania społeczności lokalnych, że do zapewnienia warunków dalszego 

rozwoju niezbędna jest realizacja określonych przedsięwzięć inwestycyjnych, 

które najczęściej będą wiązać się z koniecznością zmniejszania zatrudnienia 

w wybudowanych obiektach oraz wprowadzeniem odpłatności za świadczone 

usługi na poziomie rynkowym. 

Ważnym powodem niezbyt dynamicznego rozwoju PPP jest brak docelo-

wej strategii rozwoju infrastruktury gospodarczej, w tym udziału kapitału pry-

watnego oraz niekonsekwentna polityka zarządzania infrastrukturą. Wprawdzie 

na poziomie eksploatacji istniejącym mieniem infrastrukturalnym obserwuje się 

coraz liczniejsze przypadki włączania sektora prywatnego w drodze kontraktów 

na świadczenie usług (np. usługi wywozu śmieci, usługi komunikacyjne), kon-

traktów menedżerskich (kontrakty na zarządzanie siecią wodociągowo-

kanalizacyjną), ale w odniesieniu do inwestycji infrastrukturalnych włączanie 

sektora prywatnego opiera się na działaniach doraźnych, z uwagi na brak doce-

lowej strategii rozwoju infrastruktury, niedopasowanie przepisów prawnych 

oraz długi proces legislacyjny. Dotychczasowe działania w zakresie rozwoju in-

frastruktury mają charakter działań doraźnych z wyraźną podatnością na zmiany 

polityczne i koncepcje zmieniające się wraz z kolejnymi ekipami rządzących. 

Należy jednak podkreślić, że w Polsce istnieje duża presja na przedsię-

wzięcia PPP z uwagi na duże potrzeby inwestycyjne na poziomie samorządów 

terytorialnych. Obiekty infrastrukturalne o znaczeniu ogólnokrajowym oraz 

międzynarodowym i dotąd niesprywatyzowane pozostają w ręku władz central-

nych, co wcale nie oznacza, że władze lokalne nie mają żadnego wpływu na po-

litykę w tym zakresie, zwłaszcza na etapie inicjowania lokalizacji inwestycji 

i jej późniejszego współfinansowania
12

. Strategiczna z punktu widzenia położe-

nia geograficznego sieć dróg i autostrad wymaga ogromnych nakładów na roz-

wój i odtworzenie. Mimo kolejnych planów związanych z modernizacją sieci 

dróg kołowych oraz programem budowy autostrad na zasadach project finance 

sytuacja nie uległa zasadniczym zmianom, a ostatnio rząd wycofał się z pro-

gramu budowy prywatnych autostrad na rzecz publicznych projektów, które 

                                                             
12  Gorzelak G., Jałowiecki B., Strategie polskich regionów w procesie integracji europejskiej, 

„Samorząd Terytorialny” 1999, nr 1–2, s. 49.  
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mają być finansowane środkami budżetowymi i pozyskanymi środkami obcymi 

(kredytami), o które będzie ubiegać się rząd
13

. 

Bez większego błędu można przyjąć, że zaangażowanie kapitału prywat-

nego w Polsce w postaci wkładów kapitałowych w zasadzie dotyczy tylko jed-

nego projektu, którym jest budowa autostrady A2 na odcinku Konin–Nowy 

Tomyśl. Inne projekty nie zostały dotychczas uruchomione. Przy budowie auto-

strady A2 spółka inwestycyjna AWSA (Autostrada Wielkopolska SA), utwo-

rzona przez sponsorów krajowych i zagranicznych, zaciągnęła kredyty inwesty-

cyjne w Europejskim Banku Inwestycyjnym oraz w dwóch zagranicznych ban-

kach. Projekt A2 jest prekursorem we wdrażaniu PPP na rynku polskim. Jego 

realizacja budzi w dalszym ciągu emocje. Głównym utrudnieniem w jego zain-

augurowaniu, a potem wykonywaniu, było i jest niedopasowanie przepisów 

prawnych, a także, jak się wydaje, niezrozumienie idei tego typu projektów na 

poziomie decydentów i polityków. Nadal projekt odznacza się bardzo dużą po-

datnością na zmiany polityczne i niezadowolenie społeczne. Udział środków ka-

pitału prywatnego na poziomie 20–10% w całości struktury finansowania może 

jedynie wskazywać na „szczupłość” funduszy ogółem przeznaczanych na finan-

sowanie inwestycji drogowych. 

W raporcie opracowanym na początku 2010 roku na potrzeby Europej-

skiego Banku Inwestycyjnego przedstawiono potencjalne projekty PPP do re-

alizacji w Polsce – zebrano je w tabeli 3. 

Tabela 3 

Zestawienie projektów PPP realizowanych lub zgłoszonych do realizacji w Polsce 

Nazwa 

Szacowana 

wartość 
(mln euro) 

Objaśnienie 

Z zamknięciem finansowym 

Autostrada A2 
odcinek Nowy Tomyśl–Świecko 

1642  

Autostrada A1  

odcinek Nowe Marzy–Toruń 

500 Ma być ukończony do końca 2011 r. 

Autostrada A4 
odcinek Katowice–Kraków 

. Autostrada z pełną odpłatnością 

                                                             
13  Zgodnie z ustawą o autostradach płatnych Autostrada Wielkopolska SA uzyskała zamknię-

cie finansowe dla odcinka A2 budowanego od połowy 2002 r. jako BOT. 
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Nazwa 

Szacowana 

wartość 
(mln euro) 

Objaśnienie 

Z zamknięciem finansowym 

Lotnisko w Warszawie . Nowy terminal na 6,5 mln pasażerów 
oraz powiększenie istniejącego do 4 mln 
pasażerów, budowa stacji metra i 3 par-

kingów na 7 tys. aut 

W trakcie finansowania 

Odcinek autostrady A1 Stryków–
Pyrzowice 

900 180 km projekt DBFO 

Autostrada A4 na odcinku Wrocław– Ka-
towice  

. Koncesja na eksploatację 

Na etapie przetargu 

Stadion sportowy przy Łazienkowskiej 
w Warszawie 

100  

Odcinek Autostrady A2 Nowy Tomyśl–
Świecko 

840 Odcinek o długości ponad 100 km z bli-
sko 80 mostami i przejściami ma być go-
towy do końca 2011 r. 

Odcinek autostrady A1 Stryków–
Pyrzowice 

30 Większość prac na 180-kilometrowym 
odcinku ma być zakończona do czerwca 
2012 r. 

Przed uzyskaniem akceptacji 

Szpital we Wrocławiu  60 Nowy szpital na 500 łóżek, studium wy-
konalności oddano w 2002 r. 

Połączenie kolejowe Warszawa–Łódź 310 Nowe połączenie z dofinansowaniem ze 
środków unijnych 

Linia kolejowa dużych szybkości  
Warszawa–Wrocław 

8000 Budowa ma rozpocząć się w 2014 r. 
i zakończyć się do 2019 r. 

Dworzec kolejowy w Sopocie 47,5  

Linia kolejowa dużych szybkości (linia Y 

Wrocław–Poznań–Łódź–Warszawa) 

6 Formuła PPP nie potwierdzona 

Połączenie tramwajowe 
Warszawa–Piaseczno i Warszawa–
Wilanów 

. Brak szczegółowych informacji 

System bezzałogowej kolei miejskiej 
w Warszawie 

. Budowa 35,4 km odcinka w Warszawie 
wraz z modernizacją, wymianą taboru 
i eksploatacją 

Kolej śródmiejska w Trójmieście . Budowa 52 km odcinka wraz z moderni-
zacją, wymianą taboru i eksploatacją  

Budowa 6 podziemnych parkingów oraz 
1 wielopoziomowego parkingu w War-
szawie  

.  

Budowa ul. Nowa Wałowa w Gdańsku .  

Systemy gospodarki odpadami w Trój-
mieście, Warszawie i Łodzi 

125 + 180 + 
157 

 

Spalarnia odpadów w Szczecinie 167 30-letnia koncesja BOT ze współfinan-
sowaniem UE 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie European PPP 2009, DLA Piper 2010, 

s. 234–237. 



34 Krystyna Brzozowska 

 

Natomiast w raporcie opracowanym przez firmę Preqin z lutego 2010 r. 

wskazano tylko jeden projekt PPP realizowany w Polsce, tj. budowę płatnej au-

tostrady A2
14

.  

Wraz z rozwojem gospodarki rynkowej oraz wzrostem potrzeb publicz-

nych zainteresowanie projektami z aktywnym udziałem partnerów prywatnych 

zwiększa się. Większość projektów to zamierzenia o relatywnie niedużej warto-

ści kosztorysowej, które zgodnie z przyjętymi cechami PPP, faktycznie nie po-

winny być traktowane jako projekty PPP. Powstaje coraz więcej przedsięwzięć 

związanych z gospodarką komunalną, z przewagą usług wodociągowo-

kanalizacyjnych. Zainteresowanie sektora prywatnego świadczeniem usług 

w zakresie gospodarki wodnej i kanalizacyjnej można uzasadnić, bez popełnie-

nia większego błędu, wprowadzaniem pełnej odpłatności usług.  

W 2010 r. ogłoszono 61 projektów planowanych do realizacji z partnerami 

prywatnymi o łącznej wartości 1,89 mld zł, przy czym 39 inwestycji stanowiły 

koncesje, a 22 projekty były planowane do realizacji w partnerstwie publiczno-

prywatnym, najwięcej w sektorze sportu i rekreacji, a następnie dotyczące par-

kingów, opieki zdrowotnej, dróg i gospodarki wodno-ściekowej
15

.  

Podsumowanie – perspektywy PPP w Polsce 

Po dokładnej analizie zastoju czy niedorozwoju partnerstwa publiczno-

prywatnego w Polsce nasuwają się oczywiste wnioski, w zasadzie od początku 

podnoszone przez badaczy zjawisk PPP, a niedoceniane przez decydentów. 

Czas upływa, zmieniają się ekipy rządzące, zmienia się stan finansów publicz-

nych, nieodmiennie od lat rośnie w szybkim tempie luka infrastrukturalna oraz 

potrzeby w zakresie obiektów i sieci infrastruktury publicznej, a poziom rozwo-

ju PPP jest, delikatnie ujmując, mało dynamiczny. Natomiast od lat podawane 

są takie same powody tego stanu, jak bariery prawne czy brak wzajemnego za-

ufania przedstawicieli sektora publicznego i sektora prywatnego.  

Najpierw nie było regulacji prawnych, następnie w trybie zbyt pospiesz-

nym, bez uwzględnienia kluczowych kwestii ograniczających czy wymagają-

cych dodatkowych ewaluacji, wprowadzono w 2005 r. ustawę o PPP – od po-

czątku podawaną jako przykład niedoróbek prawnych, po uchwaleniu której na-

tychmiast rozpoczęto prace nad poprawkami zakończonymi powstaniem 

                                                             
14  Preqin Research Report Infrastructure Deals, February 2010, s. 3.  
15  Rynek PPP w Polsce 2010, Raport Investment Support 2011, s. 5. 
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w 2008 roku następnej ustawy o PPP, wspartej ustawą o koncesjach na roboty 

budowlane i usługi, dającej prawo do realizacji projektów zwanych małymi 

PPP.  

Minęły prawie 3 lata od uchwalenia ustawy o PPP, a w dalszym ciągu ist-

nieje marazm na rynku publicznych projektów inwestycyjnych z udziałem part-

nerów prywatnych w ramach PPP. Należy przy tym jednoznacznie podkreślić, 

że PPP nie jest i nie będzie podstawowym sposobem prowadzenia i finansowa-

nia projektów infrastruktury publicznej, jednak może stanowić ważne i uzupeł-

niające ogniwo przyczyniające się do zwiększenia zakresu realizowanych inwe-

stycji publicznych.  

Przyśpieszenie wdrażania PPP wymaga: 

1. Opracowania, a następnie realizacji długookresowej strategii rozwoju 

infrastruktury w kraju – między innymi w celu wyboru projektów, któ-

re mogą spełniać kryteria i wymagania związane z zastosowaniem 

PPP, takiej jak zapewnienie wartości dodanej oraz spełnienie oczeki-

wań sektora prywatnego zainteresowanego angażowaniem się w inwe-

stycje infrastrukturalne. Nie bez znaczenia jest także określenie priory-

tetowych przedsięwzięć oraz przewidywanego harmonogramu ich roz-

poczęcia, a następnie realizacji, co umożliwiałoby dobre przygotowa-

nie projektów PPP, które co pokazują doświadczenia innych krajów, w 

tym liderów w rozwoju PPP, wymagają dłuższego czasu przygotowa-

nia transakcji niż w wypadku realizacji inwestycji w trybie projektu 

budżetowego. Dłuższy czas przygotowania projektu jest także potrzeb-

ny do przeprowadzenia negocjacji, dopracowania dokumentacji po-

zwalającej na uzyskanie zamknięcia finansowego projektu, czyli uzy-

skania kredytów, pożyczek, emisji obligacji itp. 

2. Szerokiego upowszechniania specjalistycznej wiedzy o PPP zarówno 

wśród pracowników i decydentów sektora publicznego (w tym władz 

lokalnych, regionalnych, parlamentarzystów), jak i przedstawicieli sek-

tora prywatnego zainteresowanego inwestowaniem w kapitałochłonne 

inwestycje. 

3. Kapitału, kapitału, kapitału. Inwestycje infrastrukturalne odznaczają 

się wysoką kapitałochłonnością i długim okresem zwrotu, toteż nawet 

przy maksymalnie wysokim wykorzystaniu dźwigni finansowej, tj. du-

żym zaangażowaniu środków dłużnych, zebranie wkładu własnego na 
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poziomie 15–20% wartości kosztorysowej inwestycji może okazać się 

bardzo trudnym zadaniem.  

4. Przy podejmowaniu wysiłków implementowania projektów PPP na 

polski rynek szerokiego korzystania z doświadczeń płynących z zasto-

sowań partnerstwa w innych krajach, na zasadzie swoistego bench-

marku, ponieważ nie wydaje się zasadne „wyważanie otwartych 

drzwi” i wprowadzanie nowych niesprawdzonych, na zasadzie ekspe-

rymentu, rozwiązań. 

Wydaje się, że proponowane rozwiązania nie są nadzwyczaj trudnym za-

daniem, od kilku lat były podnoszone w licznych opracowaniach z zakresu PPP, 

jednak pozostaje otwarte pytanie, dlaczego wokół problemu PPP w Polsce nadal 

kręcą się w kółko te same nierozwiązane kwestie, głównie o charakterze organi-

zacyjnym? 
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CHALLENGES FOR LOCAL GOVERNMENTS 

OF PPP DEVELOPMENT IN POLAND 

Summary 

A huge infrastructure gap and relatively little funding possibilities to cover it 

through new projects is a base to PPP formulas implementation. PPP projects are suc-

cessfully developing in other European countries, but in Poland PPP activity is still un-

developed. The aim of paper is to indicate reasons why PPP projects are big challenge 

to local governments. PPP projects have to fulfill some formal criteria of EU and coun-

try levels connected to legal regulations, mental, political, administrative fear of local 

bodies and domestic investors. Results of PPP projects development in Poland are quite 

weak, because of unfavourable environment for their expanding, like as to many 

changes in legal regulations, a lack of infrastructure development strategy, no satisfacto-

ry popularization of PPP idea among local governments, other state bodies, finance in-

stitutions, and a whole community.  

Translated by Krystyna Brzozowska 



 

 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO  

NR 683 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 77 2011 

 

KATARZYNA BRZYCHCY 

Uniwersytet Szczeciński 

RYNEK PRACY JAKO OBSZAR WZAJEMNYCH RELACJI – 

PRÓBA IDENTYFIKACJI PROBLEMU 

Wprowadzenie 

Jedną z sześciu polityk horyzontalnych Unii Europejskiej, a więc prioryte-

towych kierunków rozwoju społeczno-gospodarczego, jest partnerstwo. „Po-

trzebne jest ono tam, gdzie realizacja celu wymaga współpracy podmiotów 

o uzupełniających się profilach i kompetencjach”
1
. Współpraca instytucjonalna 

w dążeniu do osiągnięcia celu jest widoczna na różnych płaszczyznach, również 

rynku pracy. W swoich założeniach problematykę tę reguluje podstawowy do-

kument legislacyjny w tym zakresie, a mianowicie ustawa o promocji zatrud-

nienia i instytucjach rynku pracy. Należy jednak podkreślić, że niepełne byłoby 

poruszanie tematyki wspólnych relacji czy też partnerstwa bez uwzględnienia 

wszystkich uczestników rynku pracy, których identyfikuje sama definicja ryn-

ku, czyli strony popytowej – pracodawców i podażowej – pracobiorców.  

Artykuł stanowi próbę wskazania wszystkich uczestników rynku pracy 

oraz relacji zachodzących pomiędzy nimi. W pierwszej kolejności, w oparciu 

o termin rynek – rynek pracy, zaprezentowane zostaną grupy interesów spoty-

kające się, współpracujące ze sobą, ale również manifestujące swoje potrzeby. 

Następnie zaprezentowane zostaną instytucje rynku pracy zgodnie z nomenkla-

turą ustawodawczą. W końcu przedstawione zostaną płaszczyzny, na których 

                                                             
1  Co warto wiedzieć o politykach horyzontalnych w POKL, Ministerstwo Rozwoju Regional-

nego, Warszawa 2010, s. 73. 
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pojawiają się relacje występujące pomiędzy wszystkimi uczestnikami rynku 

pracy.  

1. Rynek pracy jako kategoria ekonomiczno-społeczna 

Rynek pracy należy do obszarów poszukiwań, które wbrew pozorom po-

siadają szeroki zakres badawczy. Rynek sam w sobie rozumiany jest jako „ogół 

stosunków zachodzących między podmiotami uczestniczącymi w procesach 

wymiany. Tymi podmiotami są sprzedawcy i nabywcy, którzy reprezentują po-

daż, popyt, a także wzajemne relacje między nimi
2
”. Tak przedstawiona defini-

cja rynku odnosi się do wszystkich jego rodzajów. Mimo tego przedstawiciele 

poszczególnych typów rynku dążą do starannego sformułowania obszaru jego 

działania. W ten sposób na potrzeby nauki pojawiły się różne charakterystyki 

rynku pracy. I tak „rynek pracy stanowi […] jeden z trzech tylko rynków czyn-

ników produkcji (obok rynków ziemi i kapitału). Przedmiotem zaś wymiany na 

tym rynku jest praca rozumiana jako towar, choć różniący się od innych dóbr”
3
. 

E. Kryńska reprezentuje stanowisko postrzegające rynek pracy w dwóch wy-

miarach. Pierwszy z nich ma charakter uogólniający, drugi zaś konkretyzujący. 

„Uogólniający wyraża ogół form i procesów najmu pracowników przez praco-

dawców, a także ogół instytucji, uwarunkowań oraz czynników negocjacji wa-

runków zatrudnienia, pracy i płac. Istota rynku pracy w wymiarze konkretyzu-

jącym sprowadza się do konfrontacji ofert pracy i ofert chęci podjęcia pracy”
4
. 

W oparciu o powyższe interpretacje pojęcia rynek i rynek pracy z powo-

dzeniem można zdefiniować podaż pracy na rynku pracy, którą jest ludność ak-

tywna zawodowa, czyli wszyscy będący w wieku produkcyjnym, osoby zdolne 

do pracy i gotowe do jej podjęcia. Inaczej są to wszyscy pracujący, poszukujący 

pracy i bezrobotni przy założeniu spełnienia wcześniejszych dwóch warunków. 

Popyt na pracę to oferowane miejsca pracy – wszystkie, zarówno te wolne, jak 

również zajęte. Można powiedzieć, iż popyt na pracę generują przedsiębiorcy, 

którzy stają się pracodawcami w momencie zatrudnienia pracownika.  

                                                             
2  W. Wrzosek, Funkcjonowanie rynku, PWE, Warszawa 2002, s. 13. 
3  W. Jarmołowicz, M. Knapińska, Polityka państwa na rynku pracy w warunkach transfor-

macji i integracji gospodarczej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 
2005, s. 12. 

4  E. Kryńska, J. Suchecka, B. Suchecki, Prognoza podaży i popytu na pracę w Polsce do ro-
ku 2010, Instytut Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 1998, s. 15. 
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Dążenie rynku ukierunkowane jest na doprowadzenie do równowagi ryn-

kowej, która jest stanem idealnym, w rzeczywistości niemożliwym do osiągnię-

cia. Zatem można pokusić się o stwierdzenie mówiące o ścierających się ze so-

bą dwóch grupach interesów: osób poszukujących pracy, chcących podjąć za-

trudnienie oraz tych, którzy oferują miejsca pracy. Dalej, tych, którzy za moż-

liwie niską cenę chcą kupić siłę roboczą, i tych, którzy pragną sprzedać swoje 

umiejętności, wiedzę i doświadczenie za dającą im satysfakcję cenę. Naturalnie 

konkurencja, która jest obecna na rynku pracy, sprawia m.in. to, że po stronie 

podażowej pojawiają się dwie grupy rywalizujące o miejsca pracy: pracobiorcy 

i osoby bezrobotne. Pierwsi usiłują utrzymać swoje miejsce pracy i być atrak-

cyjni dla pracodawcy, drugim zależy na otrzymaniu pracy. W tych wysiłkach 

wspierają obie grupy instytucje rynku pracy skupiające się na promocji zatrud-

nienia, łagodzeniu skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. Obok wspo-

mnianych wcześniej grup pracodawców, pracobiorców i bezrobotnych są oni 

uczestnikami rynku pracy. 

2. Uczestnicy rynku pracy 

Aktywni uczestnicy rynku pracy
5
 stanowią, wydawać by się mogło, oczy-

wistą grupę do zidentyfikowania. Analogicznie, jak wspomniano wcześniej, 

przy opisie założeń samego rynku czy też rynku pracy, mamy do czynienia 

z pracodawcami reprezentującymi stronę podażową oraz pracobiorcami którzy 

stanowią część popytową. Jednak pochylając się niżej nad problematyką 

uczestników rynku pracy, należy zweryfikować ten stan rzeczy.  

Odwołując się do ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pra-

cy, poszerza się liczba uczestników rynku pracy o publiczne służby zatrudnienia 

oraz instytucje rynku pracy. Wspomniany dokument wyróżnia w art. 6 następu-

jące instytucje rynku pracy: publiczne służby zatrudnienia, ochotnicze hufce 

pracy, agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, instytucje dialogu społecz-

nego i instytucje partnerstwa lokalnego. Wszystkie wymienione wykonują za-

dania opisane w ustawie, jednak kluczowe znaczenie mają tu publiczne służby 

zatrudnienia. Wynika to przede wszystkim z roli, jaka odgrywają, oraz zadań, 

                                                             
5  Por. Przemiany na współczesnym rynku pracy, red. W. Jarmołowicz, Wydawnictwo Forum 

Naukowe, Poznań 2008, s. 226. 
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które wykonują na rzecz wszystkich wspomnianych wcześniej uczestników 

rynku pracy. 

Organami zatrudnienia są powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy, urząd 

obsługujący właściwego ministra do spraw pracy oraz urzędy wojewódzkie, re-

alizujące zadania zgodnie z ustawą. Generalnie można stwierdzić, że wspo-

mniane urzędy obszarem działania odpowiadają podziałowi administracyjnemu 

państwa. Obecnie zatem na terenie całego kraju funkcjonuje 16 wojewódzkich 

urzędów pracy i 340 powiatowych urzędów pracy
6
. 

Istota ich funkcjonowania sprowadza się do wspierania bezrobotnych i po-

szukujących pracy w poruszaniu się po rynku pracy i w efekcie znalezieniu pra-

cy, natomiast pracodawców – w odnalezieniu pracowników oraz zmniejszeniu 

kosztów zatrudnienia. W założeniach urzędy pracy, zwłaszcza powiatowe, mia-

ły stanowić łącze pomiędzy pracodawcami a poszukującymi pracy, w rzeczywi-

stości wymienieni często sami odnajdują się na rynku. Powiatowy urząd pracy 

udziela jedynie wsparcia finansowego. Zadania, jakie posiadają powiatowe 

urzędy pracy, opisuje art. 9 wspomnianego dokumentu, a wśród nich między 

innymi jest rejestrowanie osób bezrobotnych, udzielanie usług w zakresie po-

radnictwa zawodowego, informowanie o wolnych miejsc pracy oraz oferowanie 

szkoleń, dotacji i stażów.  

Z kolei wojewódzkie urzędy pracy nie mają tak szerokiego kontaktu 

z osobami poszukującymi pracy. Ich zadania skupiają się między innymi na ko-

ordynowaniu regionalnej polityki rynku pracy, podziale posiadanych środków 

Funduszu Pracy, opracowywaniu analiz rynku pracy, świadczeniu usług 

EURES, a także opracowywaniu informacji zawodowych
7
.  

Zdecydowanie odmienne zadania posiadają urzędy wojewódzkie. Poza 

wydawaniem licencji na pracę cudzoziemcom, odgrywają one raczej rolę nad-

zorującą dla publicznych służb zatrudnienia
8
. Inaczej rzecz się ma w przypadku 

ochotniczych hufców pracy, które są państwową jednostką budżetową. Realizu-

ją one zadania w zakresie zatrudnienia oraz przeciwdziałania marginalizacji 

i wykluczeniu społecznemu młodzieży, a także zadania w zakresie jej kształce-

nia i wychowania
9
.  

                                                             
6  Dane na podst. portalu Publicznych Służb Zatrudnienia, www.psz.praca.gov.pl (5.07. 2011). 
7  Szerzej Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pra-

cy, Dz.U. nr 70, poz. 416, z późn. zm., art. 8. 
8  Zob. ibidem, art. 10. 
9  Zob. ibidem, art. 12. 
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Pracami wskazanych tu publicznych służb zatrudnienia kieruje minister 

pracy i polityki społecznej. Jego rola sprowadza się do opracowania Krajowego 

Planu Działania na rzecz Zatrudnienia, a następnie do jego realizacji. 

Innymi instytucjami rynku pracy wymienionymi wyżej są agencje zatrud-

nienia i instytucje szkoleniowe. Pierwsze z nich zajmują się świadczeniem 

usług w zakresie pośrednictwa pracy na terenie kraju i poza nim oraz posiadają 

oferty do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych. Ponadto świadczą 

usługi poradnictwa zawodowego, doradztwa personalnego i pracy tymczasowej. 

Instytucje szkoleniowe natomiast oferują różnego rodzaju kursy podnoszące 

kwalifikacje i umiejętności bezrobotnych, poszukujących pracy, jak też pracują-

cych. Zarówno agencje zatrudnienia, jak i instytucje szkoleniowe, aby mogły 

funkcjonować w obszarze rynku pracy, w myśl ustawy o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy muszą posiadać wpis odpowiednio do rejestru agencji 

zatrudnienia lub rejestru instytucji szkoleniowych, których prowadzenie leży 

w gestii wojewódzkich urzędów pracy. 

Oprócz wymienionych dotychczas instytucjami rynku pracy są jeszcze, 

o których wspomina ustawa, instytucje dialogu społecznego oraz instytucje 

partnerstwa lokalnego. Pod określeniem instytucji dialogu społecznego kryją się 

związki zawodowe, organizacje związków zawodowych, organizacje praco-

dawców, organizacje bezrobotnych i organizacje pozarządowe. Warunkiem, ja-

ki muszą spełnić te organizacje, aby mogły być nazwane instytucjami rynku 

pracy, jest zapis w ich statucie, który mówi o realizacji zadań w zakresie pro-

mocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodo-

wej. Konieczne jest tu wspomnienie Naczelnej Rady Zatrudnienia, która stano-

wi organ opiniodawczo-doradczy w zakresie zatrudnienia dla ministra pracy 

i polityki społecznej. W regionach działają odpowiednio wojewódzkie i powia-

towe rady zatrudnienia
10

. 

Warto wspomnieć tu jeszcze o związkach zawodowych, które są dobro-

wolną i samorządną organizacją ludzi pracy, powołaną do reprezentowania 

i obrony ich praw, interesów zawodowych i socjalnych
11

. Postrzegane one są 

w dwojaki sposób. Z jednej strony jako „stróże praw pracowników”, a z drugiej 

jako „deregulatorzy rynku pracy”. Zarzuty, jakie są stawiane związkom zawo-

dowym, to przede wszystkim ograniczenie konkurencji i podwyższanie bezro-

                                                             
10  Zob. ibidem, art. 21–23. 
11  Ustawa z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, Dz.U. nr 55, poz. 234, z późn. zm. 
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bocia w wyniku nieustających żądań dotyczących wzrostu płac
12

. Niemniej jako 

organizacja stanowią instytucję rynku pracy, która uczestniczy w dialogu doty-

czącym rynku pracy. 

Zauważyć tu należy, że zarówno pracodawców, jak i pracobiorców, bezro-

botnych, a więc wszystkich zidentyfikowanych na podstawie definicji rynku 

pracy uczestników rynku pracy, ujmuje w swoich zapisach ustawa o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
13

. Wydawać by się więc mogło, iż zby-

teczne było opisywanie wcześniej wszystkich grup. Należy podkreślić jednak 

odmienny ich charakter. W ustawie bowiem chodzi przede wszystkim o instytu-

cjonalny ich wymiar, a więc związki pracodawców, związki zawodowe oraz 

związki bezrobotnych. Definicja ujmuje ogół wszystkich zrzeszonych, jak też 

niezrzeszonych. Takie podejście ma znaczenie w odniesieniu do relacji, które 

będą przedmiotem dalszych rozważań. 

Dodać jednak należy, że pomimo tak szerokiego spektrum instytucji –

uczestników rynku pracy przedstawionych powyżej, okazuje się, że wachlarz 

ten jest szerszy. Jako odpowiednie instytucje do podejmowania inicjatyw w ob-

szarze rynku pracy wskazywane są także powiatowe centra pomocy rodzinie 

oraz gminne ośrodki pomocy społecznej, lokalne samorządy oraz ich liderzy, 

parafie
14

, instytucje edukacyjne – szkoły
15

. Przyczyn takiego stanu rzeczy trzeba 

upatrywać w złożoności problemów pojawiających się na rynku pracy, a co za 

tym idzie – ich rozwiązania winny być systemowe i kompleksowe, podejmowa-

ne przez różne instytucje, oczywiście zgodnie z ich zakresem kompetencji. 

W końcu zatem dochodzimy do tematu relacji zachodzących pomiędzy wszyst-

kimi instytucjami rynku pracy. 

3. System relacji na rynku pracy 

Rynek pracy to bez wątpienia system, który charakteryzuje się wielością 

instytucji na nim występujących. Natomiast relacje to przyjęte stosunki, ocze-

                                                             
12  Deregulacje rynku pracy i koszty pracy jako determinanty wzrostu zatrudnienia, red. 

D. Kotlarz, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2009, s. 26. 
13  Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r., op. cit. 
14  K. Tęczar, Partnerstwo lokalne: dobre praktyki w budowaniu partnerstwa na rzecz zatrud-

nienia i nowoczesnego rynku pracy, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania 
w Łodzi, Łódź 2008, s. 16. 

15  Zob. Analiza funkcjonowania urzędów pracy po ich włączeniu do administracji samorzą-
dowej, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2008, s. 19–37. 
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kiwania interakcji pomiędzy co najmniej dwoma podmiotami/osobami, które 

wynikają z przypisanych tym podmiotom funkcji, zadań, w przypadku osób ról 

i pozycji społecznych. Idąc dalej, można powiedzieć, że relacja to określona po-

stawa, zachowanie, zarówno te spodziewane, jak też niespodziewane. Jeśli na-

łożymy relacje na siatkę – strukturę rynku pracy, możemy dostrzec występującą 

tam wielość i skomplikowanie interakcji na różnych poziomach i o różnym cha-

rakterze.  

 

Rys. 1.  Struktura rynku pracy 

Źródło: M. Łatuszyńska, K. Brzychcy, Założenia do budowy modelu symulacyjnego po-

daży zasobów siły roboczej na rynku pracy, Studia i Materiały Polskiego Stowa-

rzyszenia Zarządzania Wiedzą, Bydgoszcz 2010, s. 91. 

Przedstawiona na rysunku struktura wskazuje wspomnianą złożoność, dla 

pełnego obrazu, w oparciu o wcześniejsze rozważania i prezentowane instytucje 

rynku pracy, słuszne jest uporządkowanie ich w strukturze rynku pracy. Zostało 

to uczynione w tabeli 1. Można tu zauważyć najbardziej rozbudowaną część, 

jaką stanowią tzw. instytucje otoczenia rynku pracy. Ich pozycja, w myśl defi-
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nicji rynku pracy, jest obojętna, natomiast ustawa o promocji zatrudnienia i in-

stytucjach rynku pracy nadaje im statut instytucji rynku pracy. Z powyższym 

stwierdzeniem naturalnie można polemizować, między innymi dlatego, że każ-

da z tych instytucji jest jednocześnie pracodawcą i posiada pracowników.  

Tabela 1 

Uczestnicy rynku pracy 

Popyt Podaż Otoczenie 

pracownicy 
poszukujący pracy, 

bezrobotni, 

związki zawodowe 

pracodawcy, 
przedsiębiorcy, 

związki pracodawców  

Ministerstwo Pracy i Polityki spo-
łecznej, 

wojewódzkie urzędy pracy, 

powiatowe urzędy pracy, 
urzędy wojewódzkie, 

ochotnicze hufce pracy, 
instytucje szkoleniowe, 
agencje zatrudnienia, 

naczelna, wojewódzkie i powiatowe 
rady zatrudnienia 

Źródło: opracowanie własne. 

Tutaj zatem objawia się po raz pierwszy wielowątkowy charakter relacji. 

W zależności od tego, jakie instytucje będą wchodziły ze sobą w interakcje, re-

lacje zachodzące pomiędzy nimi będą miały wielopłaszczyznowy wymiar.  

Warte podkreślenia jest to, że w myśl wspomnianej już kilkakrotnie usta-

wy wszystkie wymienione tu instytucje mają obowiązek ze sobą współpraco-

wać. Nie są one autonomicznymi, niezależnymi podmiotami, ale wręcz prze-

ciwnie, instytucjami wymagającymi wzajemnej współpracy i partnerstwa w re-

alizacji zadań. 

Innym istotnym aspektem jest to, że „rynek pracy w odróżnieniu od ryn-

ków innych czynników produkcji nie może być analizowany wyłącznie w kate-

goriach ekonomicznych. Człowiek jest oczywiście jednym z zasobów ekono-

micznych, a jego praca tworzy nowe wartości ekonomiczne. Człowiek jest jed-

nak również istotnym elementem rzeczywistości pozagospodarczej: społecznej, 

kulturowej, politycznej, moralnej i psychicznej”
16

.  

                                                             
16  Rynek pracy w warunkach zmian ustrojowych, red. W. Jarmołowicz, Wydawnictwo Aka-

demii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2003, s. 51–52. 
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W ten sposób mamy do czynienia z pierwszą kategorią: relacje mogą być 

podmiotowe i osobiste. Inne zaś to relacje społeczne, ekonomiczne i organiza-

cyjne, dotyczą one tematu relacji. Wymienić również można relacje różniące się 

między sobą miejscem występowania: rynek zakładu pracy, rynek regionalny, 

rynek krajowy, rynek europejski. Następnie możemy mówić o relacjach we-

wnętrznych, czyli zachodzących wewnątrz instytucji, np. pomiędzy pracowni-

kami a pracodawcą, i zewnętrznych – pomiędzy różnymi podmiotami. Relacje 

mogą także mieć charakter ilościowy, jakościowy i mieszany: ilościowo-

jakościowy. 

Biorąc pod uwagę zasady funkcjonowania rynku pracy, zadania instytucji 

rynku pracy oraz grupy interesów, potrzeb uczestników rynku pracy, można 

wyróżnić następujące relacje: 

a) relacje kreujące nowe miejsca pracy „popyt na pracę”; 

b) relacje kreujące podaż siły roboczej; 

c) relacje interesów pracy, które dotyczą praw i obowiązków, przywile-

jów pracowników i pracodawców w zakładzie pracy. Relacje te mogą 

występować w obszarze zakładu pracy, ale także w wymiarze krajo-

wym w przypadku przywilejów branżowych; 

d) relacje kulturowe – tworzą one kulturę organizacyjną;  

e) relacje interwencjonalizmu państwowego, oznaczające politykę ak-

tywnego oddziaływania państwa na przebieg procesów gospodarczych; 

f) relacje zabezpieczenia społecznego – zapewnienia poczucie bezpie-

czeństwa socjalnego; 

g) relacje bezpieczeństwa pracy – zespół warunków, które powinny być 

zachowane w zakładzie pracy, aby pracownicy mogli wykonywać 

swoje zadania bezpiecznie i bez szkody dla zdrowia; 

h) relacje finansowe – płacowe; 

i) relacje inwestycyjne/ inwestycje w kadry; 

j) relacje gospodarcze – proces wymiany informacji i udostępnianie wła-

snych baz; 

k) relacje konkurencji, występujące pomiędzy uczestnikami rynku. Na 

rynku pracy będzie ona dotyczyć umiejętności i wiedzy oferowanych 

przez pracobiorców i poszukujących pracy, natomiast wśród praco-

dawców m.in. posiadanych pracowników oraz warunków pracy; 

l) relacje wyceny pracy  – wycena rynkowa pracy uzupełnia proces war-

tościowania stanowisk pracy poprzez określenie najbardziej odpo-
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wiedniej płacy dla danego stanowiska. Obejmuje wszystkie 

te czynniki, których nie obejmuje proces wartościowania stanowisk 

pracy, tj. zmiany rynkowe, usytuowanie stanowiska z punktu widzenia 

strategii firmy, umiejętności wymagane na stanowisku, cele organiza-

cji itp.; 

m) relacje współpracy, czyli zdolność tworzenia więzi i współdziałania 

z innymi, umiejętność pracy w grupie na rzecz osiągania wspólnych 

celów, umiejętność zespołowego wykonywania zadań i wspólnego 

rozwiązywania problemów; 

n) relacje interpersonalne w stosunkach pracy, dotyczą takich zjawisk, jak 

m.in. molestowanie, mobbing, dyskryminacja rasowa, narodowa czy 

nierówne traktowanie kobiet; 

o) relacje administracyjno-prawne, oznaczające na rynku pracy stosunek 

prawny regulowany przez normy prawa administracyjnego.  

Wskazane relacje mogą mieć różny charakter: pozytywny, negatywny lub 

obojętny. Nie wszystkie wymienione relacje będą występowały pomiędzy 

wszystkimi uczestnikami rynku pracy. Część z nich może mieć charakter po-

średni lub bezpośredni, a niektóre mogą w ogóle nie występować. Ponadto każ-

da z nich dla poszczególnych grup może mieć inne znaczenie. Rynek pracy jest 

systemem złożonym, wskazano to wyżej, podobnie jest z relacjami, które wy-

stępują na rynku pracy. Wymienione, przykładowe typy relacji w obszarze ryn-

ku pracy również wskazują na ich wielowymiarowość. 

Podsumowanie 

Artykuł stanowił próbę przedstawienia wszystkich uczestników rynku pra-

cy, a także zidentyfikowania relacji, jakie występują pomiędzy uczestnikami te-

go rynku. Należy zauważyć, że opis uczestników rynku pracy przedstawiony 

powyżej nie jest pełny. Mimo to pozwala on na wskazanie relacji zachodzących 

pomiędzy uczestnikami rynku pracy. Przedstawione refleksje nie wyczerpują 

zagadnienia, wręcz przeciwnie. Okazuje się, że relacje pojawiające się na rynku 

pracy mają złożony charakter. Więcej, wykraczają poza jego granice i sięgają 

tematów, które w sposób niebezpośredni wpisują się w tematykę rynku pracy – 

na przykład kwestii fiskalnych czy edukacyjnych. 

Bez wątpienia relacje stanowią istotne zagadnienie – kształtowanie pozy-

tywnych relacji może sprzyjać efektywnej pracy wszystkich uczestników rynku 
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pracy. Pomimo tego, że temat pozostaje tutaj niewyczerpany i wymaga pracy, to 

wydaje się istotny i został ukazany w taki sposób, który pozwali na rozpoczęcie 

dalszych poszukiwań badawczych. 
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THE LABOR MARKET AS AN AREA OF THE RELATIONSHIP – 

AN ATTEMPT TO IDENTIFY THE PROBLEM 

Summary 

The article present labor market participants: employers, employees and the un-

employed and the other institutions, based on a law on promotion of employment and 

labor market institutions and the definition of the labor market. Then this article shows 

the latour market as a complex system dependencies and relationships. This paperaims 

to present shows examples of the relationships in the labor market and their importance. 

Translated by Katarzyna Brzychcy



 

 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO  

NR 683 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 77 2011 

 

KRYSTYNA CELAREK 

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej 

ZNACZENIE NAUKI ADMINISTRACJI 

I JEJ INTERDYSCYPLINARNEGO CHARAKTERU 

W FUNKCJONOWANIU SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 

Wprowadzenie 

W strukturze administracji publicznej w RP dają się wyróżnić dwie części, 

tzn. struktura administracji państwowej oraz struktura administracji samorzą-

dowej. Obie te części mają na celu wykonywanie administracji publicznej
1
. 

Administracja publiczna jest to przyjęte przez państwo i realizowane przez 

jego zawisłe organy, a także organy samorządu terytorialnego zaspokajanie 

zbiorowych i indywidualnych potrzeb obywateli wynikających ze współżycia 

ludzi w społecznościach
2
. 

Zarówno zjawisko organizacji, jak i zjawisko administracji publicznej ma-

ją wręcz niewyobrażalnie złożoną istotę. Punktem wyjścia jest wymienienie 

systemowych i społecznych składowych organizacji administracji. Czynniki 

systemowe obejmują: cele (zadania), środki działania, struktury, formalizację. 

Rozważania poszczególnych składowych mogą być prowadzone w kontekście 

dwóch zasadniczych kryteriów – legalności i sprawności. 

Organizacja administracji publicznej może być bowiem rozpatrywana jako 

rezultat procesu organizowania prawem jej elementów. Poziom sprawności ad-

ministracji jest w zasadniczym zarysie projektowany przepisami prawa
3
. 

                                                             
1  E. Knosala, A. Matan, L. Zacharko, Zarys nauki administracji, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Śląskiego, Katowice 1996, s. 17. 
2  A. Błaś, J. Boć, J. Jeżewski, Administracja publiczna, Kolonia Ltd., Wrocław 202, s. 7–9. 
3  J. Łukasiewicz, Zarys nauki administracji, LexisNexis, Warszawa 2007, s. 120–121. 
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Zmienność otoczenia administracji oraz zmiany cywilizacyjne, kulturowe, 

technologiczne i gospodarcze wywołują przeobrażenia linii rozwojowych pań-

stwa i funkcji, a także systemu organizacyjnego administracji publicznej. Cha-

rakterystyki przeobrażeń administracji publicznej mogą dotyczyć rodzajów 

i zakresów przeobrażeń czynników kreujących zmiany, barier zmian i projek-

towania zmian, strategii wdrożeń i rezultatów zmian
4
. 

Administracja publiczna jest przedmiotem zainteresowania nauki admini-

stracji
5
. W obrębie tej nauki pojawia się szereg ogólnych problemów, które wy-

stępują w różnych gałęziach administracji: musi ona udzielić odpowiedzi na te-

mat rzeczywistego stanu administracji, administracja nie funkcjonuje w izolacji, 

lecz jest powiązana z polityczno-społecznym otoczeniem, dlatego istotnym po-

lem badawczym administracji jest otoczenie  – relacje administracji ze społe-

czeństwem, zadania administracji. Jeżeli pojęcie administracji jest równoznacz-

ne z organizacją, to wówczas punkt ciężkości zainteresowań nauki administracji 

przesuwa się w kierunku spraw związanych ze strukturą administracji. Nauka 

administracji jest nauką o działaniach ludzkich w sferze zaspokajania potrzeb 

społecznych. Wprowadzenie do administracji automatycznych urządzeń do 

przetwarzania danych powoduje, że organizacja i działanie administracji uzy-

skują nowy wymiar, współczesna nauka administracji zwraca szczególną uwagę 

na znaczenie informacji i informatyki w funkcjonowaniu administracji publicz-

nej
6
. Kolejnym elementem, który uwzględnia nauka administracji, jest znacze-

nie właściwego kształcenia urzędników administracyjnych, ważnym jej zada-

niem jest także uświadomienie, że administracja wykonuje istotne zadania spo-

łeczne, które gdyby pozostały niezałatwione, doprowadziłyby gospodarkę i spo-

łeczeństwo do stanu chaosu, a przede wszystkim utrudniłyby osiągnięcie okre-

ślonego poziomu życia
7
. 

Nauka administracji jako dyscyplina dydaktyczna powinna ułatwić zrozu-

mienie urzędnikom faktu, że siły i środki, którymi dysponuje administracja, słu-

żą do racjonalnego osiągania wyznaczonych celów
8
. 

Zważywszy, iż administracja samorządowa jest swego rodzaju wizytówką 

administracji publicznej, z uwagi przede wszystkim na fakt, że z „samorządem” 

każdy z nas w swym życiu ma kontakt już od chwili urodzenia, ważne jest, aby 

                                                             
4  Ibidem, s. 252. 
5  E. Knosala, Zarys nauki administracji, Zakamycze, Kraków 2005, s. 20. 
6  Ibidem, s. 26–28. 
7  Ibidem, s. 31. 
8  Ibidem. 
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coraz większe znaczenie przywiązywać do poziomu działania, jakości 

i jawności samorządu terytorialnego, istotnym elementem w tym procesie bę-

dzie wykorzystywanie wiedzy z zakresu będącego przedmiotem rozważań nauki 

administracji, co autorka postara się wykazać w niniejszym opracowaniu. 

1. Istota i zadania współczesnej nauki administracji 

Naukę administracji tworzą zintegrowane badania administracji w jej róż-

nych uwarunkowaniach. Ujęcie to wykracza poza stereotyp ujmowania zjawisk 

administracji z pozycji uwarunkowań prawnych jako wyjściowych
9
. Tego ro-

dzaju propozycje ujęcia nauki administracji stanowią z jednej strony twórcze 

rozwinięcie koncepcji kompleksowego ujmowania zjawisk administracji, z dru-

giej są efektem współpracy dyscyplin, których przedmiotem jest administracja, 

taki rodzaj perspektywy rozwoju nauki administracji jest rozwojem w stronę 

teorii administracji szeroko korzystającej z dorobku wielu innych dyscyplin
10

. 

Kompleksowość nauki administracji jako dyscypliny samoistnej oznacza, 

że łączy ona w sobie elementy różnych tradycyjnych dyscyplin naukowych, jest 

zatem nauką o charakterze interdyscyplinarnym
11

. Nauka administracji powinna 

badać administrację z różnych punktów widzenia. Instytucje administracyjne 

powinny być badane pod kątem, w jakim zakresie prawo i inne normy wyzna-

czają rzeczywiste działanie administracji, jakie inne czynniki nadają kształt ad-

ministracji w danej epoce i ustroju, w jakim zakresie można w administracji 

wykorzystać postęp techniczny
12

. 

Nauka administracji ma swoje uzasadnienie tylko wówczas, gdy jej bada-

nia i rozwój wpływają na kształt i poziom administracji oceniany kryteriami 

sprawnościowymi. Efekty administracji zależą od jej organizacji i funkcjono-

wania, od jej budowy i form działania, od statyki i dynamiki
13

. 

Należy zdać sobie sprawę, że rozważania z zakresu administracji trzeba 

rozpocząć od wymienienia składowych organizacji administracji, które możemy 

podzielić na: systemowe i społeczne. Czynniki systemowe obejmują: cele ( za-

dania), środki działania, struktury, formalizację. Czynniki społeczne stanowią 

                                                             
9  J. Łukasiewicz, op. cit., s. 66. 
10  Ibidem. 
11  E. Knosala, A. Matan, L. Zacharko, op. cit., s. 10. 
12  Z. Leoński, Nauka administracji, PWN, Warszawa–Poznań 1979, s. 34–35. 
13  J. Łukasiewicz, op. cit., s. 69. 
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kadry aparatu administracji i relacje między aparatem a społecznym otocze-

niem
14

. Charakterystyka czynnika ludzkiego w administracji może obejmować 

status kadr administracji, kształcenia oraz doskonalenia i wreszcie relację 

urząd–obywatel
15

.  

Z jakością i skutecznością administracji publicznej niewątpliwie wiąże się 

zjawisko tzw. administracji inteligentnej. „Przez administrację inteligentną na-

leży rozumieć taką administrację, która kierując się zasadami logiki, kryteriami 

racjonalności oraz wymogami słuszności, bez dodatkowych wysiłków organiza-

cyjnych, nakładów finansowych i ludzi potrafi, działając zgodnie z prawem, 

wzbogacić wartości leżące u podstaw jej kreacji i funkcjonowania oraz jedno-

cześnie lepiej załatwić zindywidualizowaną sprawę czy ciąg spraw zindywidu-

alizowanych albo uniknąć strat, które w danych warunkach administracja mniej 

inteligentna niewątpliwie by poniosła lub poniósłby adresat jej działań”
16

. 

Przed administracją inteligentną stoją dwa główne cele, pierwszym jest 

utrwalenie w otoczeniu przekonania, że jest inteligentna, i korzystanie z tego 

przekonania, drugim celem jest prowadzenie takiej działalności publicznej, 

w której pierwiastek inteligencji przyczyniłby się do postrzegania administracji 

jako przedsięwzięcia korzystnego dla obywateli i dla obywateli niezbędnego – 

zarazem słusznego i sprawiedliwego
17

. 

Z uwagi na objętość niniejszego opracowania autorka skupi się na charak-

terystyce czynnika ludzkiego w administracji obejmującego relacje urząd–

obywatel oraz zagadnienia dotyczące kształcenia kadr administracji rozważa-

nych na gruncie nauki administracji. 

2. Relacja urząd–obywatel w koncepcji nauki administracji 

Spojrzenie na relację urząd–obywatel przez pryzmat rozważań nauki ad-

ministracji pozwala rozwiązywać występujące problemy z uwzględnieniem 

ogromnej złożoności współczesnej administracji i wymagań współczesnego 

społeczeństwa
18

. 

                                                             
14  Ibidem, s. 120. 
15  B. Kudrycka, Dylematy urzędników administracji publicznej, Temida 2, Białystok 1995. 
16  J. Boć, Ku administracji publicznej jako organizacji inteligentnej, s. 31, w: J. Łukasiewicz, 

Zarys nauki administracji…, op. cit., s. 204. 
17  Ibidem, s. 205. 
18  E. Knosala, Prawne układy sterowania w administracji publicznej, Wydawnictwo Uniwer-

sytetu Śląskiego, Katowice 1998, s. 12. 
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Należy zdać sobie sprawę, iż działalność współczesnej administracji nie 

wyczerpuje się już tylko w wykonywaniu prawa. Administracja publiczna, 

w tym samorząd terytorialny, podejmuje szereg zróżnicowanych działań, stosu-

jąc instrumenty władcze, informacyjne, organizacyjne, wpływając tym samym 

na procesy społeczne i gospodarcze, stając się ważnym czynnikiem oddziały-

wania na rozwój lokalny i regionalny
19

. Działalność administracji samorządo-

wej musi być ciągła, nieprzerwana, trwała
20

. 

Mówiąc o relacji urząd–obywatel przez pryzmat nauki administracji, nie 

sposób nie rozpocząć od definicji „służby publicznej”. Nastawienie, jakie po-

winno cechować osoby pracujące w administracji samorządowej, to nastawienie 

służebne, po pierwsze, nastawienie na udzielanie innym pomocy i wsparcia, po 

drugie – postawa subordynacji, dobrze rozumianego podporządkowania 

i zdyscyplinowania – wobec prawa, zasad etycznych, przełożonych, podwład-

nych. Dobrze jest pamiętać o maksymie św. Augustyna Praesunt, non ut pra-

esit, sed ut prosint (Przewodzą nie po to, aby być na czele, lecz by pomóc)
21

. 

Służba publiczna – to służba w interesie publicznym, oznacza zaprzecze-

nie jakiegokolwiek interesu partykularnego, partyjnego czy koteryjnego. Kolej-

ny aspekt, na który zwraca się uwagę w nauce administracji, dotyczący publicz-

nego charakteru służby w administracji publicznej to powszechność informacji 

publicznej i równy do niej dostęp, taki, jakim ustanawia go Konstytucja
22

. 

Choć prawo dostępu do informacji publicznej jest już nie do zakwestiono-

wania, należy bowiem do katalogu praw obywatelskich i politycznych, to klu-

czowe pytanie, na które odpowiedź musi znaleźć nauka administracji, brzmi: 

w jaki sposób ów dostęp zapewnić, jak zagwarantować pełną realizację tego 

prawa, tak aby rzutowało to pozytywnie na rozwój demokracji i stymulowało 

rozwój społeczeństwa obywatelskiego
23

. Celem nauki administracji jest wyka-

zanie, że zapewnienie pełnego dostępu do informacji publicznej będzie możliwe 

nie tylko dzięki wyczerpującej regulacji prawnej, ale przede wszystkim dzięki 

świadomości korzyści płynących z takiego działania wśród kadry urzędniczej, 

oczywiście kadry odpowiednio przeszkolonej i wykształconej. 

                                                             
19  Nauka administracji 2009, red. B. Kudrycka, B.G. Peters, P.J. Suwaj, Wolters Kluwer, War-

szawa 2009, s. 52. 
20  J.S. Langrod, Instytucje prawa administracyjnego, Kraków, s. 191. 
21  Nauka administracji 2009, op. cit., s. 57. 
22  Ibidem, s. 58. 
23  T.R. Aleksandrowicz, Komentarz do ustawy o dostępie do informacji publicznej, Lexi-

sNexis, Warszawa 2004, s. 11. 
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W dobrze rozumianym interesie władz publicznych, w tym władz samo-

rządowych, leży, by członkowie wspólnoty byli w pełni świadomi swych praw 

i przez to również obowiązków, duża jest w tym zakresie rola właściwej reali-

zacji obowiązku udostępniania informacji publicznej, w tym umieszczania in-

formacji w Biuletynie Informacji Publicznej. Najlogiczniejsze i jednoznacznie 

brzmiące przepisy nie zmienią jednak rzeczywistości urzędów, w których osoba 

chcąca zrealizować prawo do informacji traktowana jest jak intruz. Nie jest 

możliwa zmiana postrzegania administracji publicznej tylko za pomocą aktów 

prawnych, gdyż działania w tym zakresie powinny być podejmowane na 

wszystkich płaszczyznach, od organizacyjnych, przez strukturalne, aż po two-

rzenie mechanizmów prawnych
24

. 

Bardzo często jeszcze urzędnik uważa się za przedstawiciela władzy i tę 

władzę demonstruje obywatelowi, zamiast uważać siebie przede wszystkim za 

przewodnika obywatela po labiryncie przepisów, wskazując obywatelowi wła-

ściwą drogę prowadzącą do załatwienia jego sprawy zgodnie z oczekiwaniem 

obywatela lub wyjaśniając mu, że jego oczekiwania w świetle obowiązującego 

prawa nie mogą być zaspokojone
25

. 

W nauce administracji zwraca się uwagę na konieczność zbliżenia admini-

stracji do obywatela, co nie oznacza jedynie zbliżenia przestrzennego, ale cało-

kształt stosunków między obywatelem a administracją, obejmujący problem in-

formacji i komunikacji, przyjaznych procedur. Do środków doskonalenia relacji 

między jednostką a administracją należy zaliczyć: wyczerpującą informację, 

atmosferę (nie chodzi jedynie o formy grzecznościowe, ale o zaangażowanie się 

urzędników w realizację zadań), jasne i zrozumiałe prawo (stąd podnoszony 

w nauce administracji postulat uproszczenia prawa)
26

. 

Problem zbliżenia administracji do obywatela może być jedynie wówczas 

właściwie rozwiązany, gdy będzie właściwie funkcjonował system kształcenia 

i dokształcania urzędników
27

. 

                                                             
24  Nauka administracji 2009, op. cit., s. 370. 
25 A. Zoll, Dostęp do informacji prawnej jako prawo obywatelskie, w: Informacja prawna 

a prawa obywatela, red. K. Grajewski, J. Warylewski, Gdańsk 2006, s. 19. 
26  E. Knosala, Zarys nauki…, op. cit., s. 70–71. 
27  Ibidem, s. 71. 



56 Krystyna Celarek 

 

3. Rozważania dotyczące potrzeby zmiany modelu kształcenia urzędni-

ków – szczególnym wyzwaniem dla nauki administracji  

Nauka administracji jest nauką o działaniach ludzkich, stąd też w jej orbi-

cie znajdują się kwestie personalne, w tym problematyka właściwego wykształ-

cenia urzędników jako element mający istotny wpływ na funkcjonowanie admi-

nistracji publicznej w szczególności zaś administracji samorządowej
28

. 

Nie ulega wątpliwości, że nauka administracji powinna stanowić ważny 

element wykształcenia urzędnika administracyjnego. Warte zastanowienia jest, 

czy aktualny system kształcenia uniwersyteckiego dla potrzeb administracji jest 

adekwatny do istniejących potrzeb. Pomimo powołania odrębnego kierunku 

administracja w jego ramach w dalszym ciągu dominują przedmioty prawnicze. 

Nie ulega wątpliwości, że realizowane aktualnie programy kształcenia są dość 

konserwatywne i nie przedstawiają właściwego znaczenia administracji, jej roli, 

misji. Ważnym zadaniem nauki administracji jest uświadomienie i wyjaśnienie 

tych zależności
29

. 

Właściwy poziom kadr, zakres wiedzy i umiejętności, etyczne postawy – 

to główne elementy determinujące sprawne funkcjonowanie administracji pu-

blicznej, zagadnienia te muszą zostać uwzględnione w kształceniu urzędników, 

przyjmowane modele kształcenia wynikają z procesów przeobrażeń administra-

cji i planowanych kierunków rozwojowych
30

. 

Zjawisko dostrzegania potrzeby kształcenia pracowników administracji 

publiczne, w tym administracji samorządowej, jest już trwałą wartością. Świa-

domość niezmiernej złożoności problemów stojących przed administracją, 

a zwłaszcza kontekstów demokracji i technokracji, tworzy klimat społecznej 

akceptacji potrzeby profesjonalizacji kadr – przy jednoczesnej kontestacji do-

tychczasowych zaniedbań w tej dziedzinie
31

. Profesjonalizacja kadr administra-

cji samorządowej postrzegana jest jako czynnik gwarantujący wysoki poziom 

realizacji zadań, co ściśle jest związane z postrzeganiem administracji przez 

obywateli.  

W nauce administracji zwraca się uwagę, że spore zainteresowanie spo-

łeczne kwestią fachowości i stabilizacji kadr administracji publicznej, w tym 

                                                             
28  E. Knosala, Rozważania z teorii nauki administracji, Tychy 2004, s. 23. 
29  Idem, Zarys nauki…, op. cit., s. 31. 
30  E. Knosala, L. Zacharko, A. Matan, op. cit., s. 162–164. 
31  J. Łukasiewicz: Zarys nauki…, op. cit., s. 191. 
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administracji samorządowej, rodzaj społecznego znużenia „karuzelą stano-

wisk”, oraz stopniowe dostrzeganie w kręgach elit politycznych potrzeby stabi-

lizacji kadr administracji i obsadzania stanowisk fachowcami to czynniki, któ-

rych znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania samorządu terytorialnego są 

nie do przecenienia
32

. 

Administracja samorządowa powinna być zorganizowana racjonalnie, ra-

cjonalność ta oznacza zarówno oszczędność publicznych pieniędzy, jak i opty-

malne działanie na rzecz interesu publicznego. Administracja publiczna musi 

się stale zmieniać, aby właściwie wypełniać powierzone zadania i przystoso-

wywać się do wyzwań cywilizacyjnych i społecznych, ogromne znaczenie 

w procesie administrowania, o czym była mowa, mają urzędnicy. Pozostałości 

po poprzednim ustroju sprawiają, iż urzędnicy jako grupa zawodowa nie są ob-

darzeni szczególnym zaufaniem obywateli
33

, dlatego też w nauce administracji 

zwraca się uwagę na konieczność zmiany modelu edukacji w procesie kształce-

nia przyszłych urzędników oraz szczególną rolę, jaką w procesie edukacji win-

na odegrać nauka administracji z uwagi na jej interdyscyplinarny charakter. 

Nauka administracji jest zdaniem Z. Leońskiego wiedzą z pogranicza nauk 

praktycznych i teoretycznych
34

. W nauce administracji zwraca się uwagę rów-

nież na to, że na problem doboru kadr w administracji należy spojrzeć nie tylko 

od strony przygotowania fachowego, ale także od strony odpowiednich predys-

pozycji osobowościowych
35

. 

Podsumowanie 

Sensem istnienia administracji publicznej, w tym administracji samorzą-

dowej, jest działanie, którego treścią jest zaspokojenie zbiorowych i indywidu-

alnych potrzeb obywateli. Inaczej mówiąc, działanie administracji publicznej 

tworzy prawie całość społecznych warunków życia obywatela i znaczną część 

jego warunków zindywidualizowanych, szczególną istotną rolę w tym procesie 

odgrywa samorząd terytorialny
36

. 

                                                             
32  Ibidem, s. 185. 
33  W. Dzieliński, Zarządzanie jakością w administracji publicznej – nowa struktura, nowy 

schemat działania, w: Biurokracja, TNOiK, Rzeszów 2006, s. 176. 
34  Z. Leoński, op. cit., s. 38. 
35  E. Knosala, A. Matan, L. Zacharko, op. cit., s. 94. 
36  J. Boć, Obywatel wobec ingerencji współczesnej administracji, Wrocław 1985, s. 7. 
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Nie ulega wątpliwości, że nauka administracji łączy w sobie podejścia 

różnych dyscyplin naukowych, ten interdyscyplinarny charakter pozwala na 

rozpatrywanie zagadnień administracji w najszerszym zakresie. Wnioski wy-

pracowane na gruncie nauki administracji, jak i poruszane zagadnienia to –

śmiało można powiedzieć – swego rodzaju abecadło urzędników. W nauce ad-

ministracji podkreśla się, iż „administracja działa przez swoich urzędników, 

których zdolności, odpowiedzialność oraz status kształtują jej oblicze oraz ja-

kość działania”
37

. 

Znaczenie nauki administracji w funkcjonowaniu samorządu terytorialne-

go przejawia się w następujących kwestiach: 

1. Możliwość spojrzenia na samorząd terytorialny nie tylko przez pry-

zmat obowiązujących przepisów prawnych (tym zagadnieniem zajmuje 

się prawo administracyjne oraz prawo samorządu terytorialnego). Na-

uka administracji jest jedyną nauką, która bada samorząd terytorialny 

w sposób kompleksowy i rzeczywisty (przepisy i praktyka). Takie po-

dejście gwarantuje pełne wykorzystanie zasobów administracji, wła-

ściwą organizację pracy, kształtowanie postaw w relacjach urząd–

obywatel i jawność działania administracji publicznej. Przedmiotem 

rozważań z zakresu prawa administracyjnego oraz prawa samorządu 

terytorialnego jest norma prawna i jej przestrzeganie, przedmiotem na-

uki administracji jest spojrzenie na samorząd terytorialny przez pry-

zmat efektywności i skuteczności oraz wypracowanie modelu admini-

stracji nowoczesnej, inteligentnej i przyjaznej obywatelowi. W literatu-

rze podnosi się, że przyjęte kryteria rozważań z zakresu nauki admini-

stracji nie są jednolite, autorka uważa to zjawisko za pozytywne – im 

więcej płaszczyzn, na które zwraca uwagę nauka administracji, i wię-

cej zagadnień znajduje się w jej orbicie, tym większa możliwość wy-

pracowania modelu, który w przyszłości będzie stanowił kanon nauki 

administracji (ta interdyscyplinarność, wielowątkowość rozważań na-

uki administracji potwierdza, jak wiele zagadnień z zakresu admini-

stracji publicznej wymaga badania). 

2. Wzorce wskazywane w nauce administracji – przytoczone m.in. w ni-

niejszym opracowaniu, dotyczące postawy pracowników samorządo-

wych, relacji urząd–obywatel – nigdzie nie są tak bezpośrednio i czy-

telnie wyeksponowane jak w nauce administracji. Nikogo chyba nie 

                                                             
37  E. Knosala, Zarys nauki…, op. cit., s. 63. 
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trzeba przekonywać, że pracownik samorządowy jest pierwszym 

ogniwem kontaktu z obywatelami i to właśnie przez pryzmat działal-

ności samorządu terytorialnego postrzega się funkcjonowanie admini-

stracji publicznej. 

3. Kolejna misja nauki administracji, którą autorka uważa za istotną i któ-

rą zasygnalizowała w niniejszym opracowaniu, to wsparcie admini-

stracji samorządowej w procesie technicyzacji – informatyzacji admi-

nistracji. Szczególną rolę nauki administracji w tym procesie postrzega 

się w próbie kreowania właściwych postaw pracowników administracji 

samorządowej wobec wyzwań społeczeństwa informacyjnego i obo-

wiązków wynikających z przepisów dotyczących szeroko rozumianej 

e-administracji (elektronicznej administracji). 
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THE IMPORTANCE OF THE SCIENCE OF ADMINISTRATION 

AND ITS INTERDISCIPLINARY NATURE 

IN THE FUNCTIONING OF LOCAL GOVERNMENT 

Summary  

Administration is the only science which attempts a comprehensive accounting for 

the phenomena of public administration, indicating the elements that must be addressed 

for the administration to be able to properly carry out its functions. It is important that, 

from the point of view of the science of administration, consideration of issues of public 

administration goes beyond the stereotype of the recognition of administration from the 

position that the legal conditions are the baseline. 

The functioning of local government plays a crucial role in the perception of pub-

lic administration by the citizen. It should be remembered that because local authorities 

at the communal or district level are “first contact” bodies they are administration’s 

public face. A look at local government through the prism of administration as a science 

will enable demonstration of the importance of detailed administration science in the 

construction of the “intelligent local authority”. 

Translated by Krystyna Celarek 



 

 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO  

NR 683 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 77 2011 

 

BARBARA CZERNIACHOWICZ 

Uniwersytet Szczeciński 

KONCEPCJE ORGANIZACJI UCZĄCEJ SIĘ I INTELIGENTNEJ 

W JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 

Wprowadzenie 

W literaturze przedmiotu koncepcje organizacji uczącej się i organizacji 

inteligentnej są często różnie interpretowane, choć niektórzy autorzy zwracają 

uwagę na ich wspólne płaszczyzny i proponują utożsamienie tych pojęć. 

Wszystkie podejścia uwzględniają jednakże rolę wiedzy poszczególnych pra-

cowników, która permanentnie wzbogacana i rozwijana, sprzyja stałemu rozwo-

jowi organizacji. Jednostki organizacyjne zainteresowane budowaniem indywi-

dualnych ścieżek rozwoju dla pracowników, kształceniem i doskonaleniem ca-

łego personelu, wyzwalają zdolności twórcze swych członków na różnych 

szczeblach struktury organizacyjnej, co prowadzi do poprawy efektywności 

działania organizacji. Szczególnie ważne jest to z perspektywy funkcjonowania 

jednostek samorządu terytorialnego oraz budowania relacji z partnerami w oto-

czeniu. W trakcie decentralizacji zarządzania państwem zostały postawione wy-

zwania dla samorządów lokalnych. Wśród nich należy podkreślić potrzebę 

przekształcenia samorządów w swoiste podmioty gospodarowania, które będą 

podejmowały decyzje na własny rachunek i odpowiedzialność. Jednostki funk-

cjonują na wyodrębnionym terytorium – w gminie, która jest podsta-

wą tworzenia lokalnych więzi społecznych, gospodarczych, geograficznych kul-

turowych itd.  

Celem artykułu jest zaprezentowanie koncepcji organizacji uczącej się 

i organizacji inteligentnej oraz wspólnych płaszczyzn obu podejść. Nowoczesne 
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koncepcje organizacji mogą być ciekawą propozycją do wdrożenia i realizacji 

funkcji zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego, uwypuklają bowiem 

relacje wewnętrzne oraz mocno skupiają się na budowaniu długoterminowych 

związków z klientami czy partnerami w otoczeniu zewnętrznym. Budując po-

tencjał rozwojowy jednostki, należy uwzględnić posiadany kapitał ludzki, iden-

tyfikować i tworzyć kapitał intelektualny oparty na aktywnej polityce (związa-

nej z generowaniem dochodów dla przedsiębiorstw i gospodarstw domowych, 

oddziaływaniem na lokalny rynek pracy – skutecznym przeciwdziałaniem bez-

robociu i pobudzaniem przedsiębiorczości w społeczności lokalnej, podnosze-

niem poziomu życia w społecznościach samorządowych, ochroną środowiska 

oraz przyciąganiem inwestorów krajowych i zagranicznych itd.) oraz popraw-

nym doborem instrumentów zarządzania (poziom podatków lokalnych, stoso-

wane ulgi, partycypacja obywatelska itd.)
1
. 

1. Teoretyczne założenia organizacji uczącej się 

Koncepcja organizacji i zarządzania, nazywana organizacją uczącą się, 

ukształtowała się w latach 90. XX wieku. Organizacja taka powstaje w wyniku 

dostosowania jednostki organizacyjnej do nowych warunków otoczenia, zwią-

zanych ze wzrostem poziomu kompetencji i wymagań zatrudnionych pracowni-

ków, ze zmianami technologii lub potrzebą uzyskania optymalnego modelu or-

ganizacji i zarządzania
2
. Organizacja uzyskuje za jej pomocą nowy obraz we-

wnętrznego zorganizowania, a także nowe procesy ważne dla osiągnięcia zało-

żonych celów. W takiej organizacji przyjmuje się następujące założenia
3
: 

a) przyszłość organizacji zależy od wszystkich jej uczestników, 

b) jednostki mogą uczyć się w różny sposób, 

c) zachęca się pracowników do nauki, innowacji i wnoszenia własnego 

wkładu w przyszłość organizacji, 

d) stwarza się warunki dla rozwoju zatrudnionych. 

                                                             
1  Por. A. Szewczuk, Partycypacja obywatelska ważnym czynnikiem umacniania misji samo-

rządu terytorialnego, w: Znaczenie samorządu terytorialnego dla rozwoju regionalnego w Polsce, 
Niemczech i na Ukrainie, red. S. Flejterski, A. Szewczuk, M. Kogut-Jaworska, Zeszyty Naukowe 
nr 620, Ekonomiczne Problemy Usług nr 61, VI Forum Samorządowe, I Międzynarodowe Forum 
Samorządowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010, s. 471–487. 

2  Por. B. Mikuła, Elementy nowoczesnego zarządzania. W kierunku organizacji inteligent-

nych, Antykwa, Kraków 2001, s. 28. 
3  Por. P. Lassey, Developing a Learning Organization, Kogan Page, London 1998, s. 2. 
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W literaturze przedmiotu odnaleźć można wiele definicji organizacji uczą-

cej się. J. Swiering i A. Wierdsma określają organizację uczącą się jako organi-

zację zdolną do nauki, ale również do nauki tego, jak się uczyć
4
. Organizacja 

ucząca się traktuje uczenie się jako część centralną swojej działalności. Umoż-

liwia uczenie się wszystkim swoim członkom, ciągle podlega przekształceniom, 

które dostosowują ją do zmieniającego się otoczenia. Organizacja ucząca dąży 

do pełnego wykorzystania indywidualnego oraz grupowego potencjału intelek-

tualnego, który ma służyć stałemu uczeniu się i realizacji zadań organizacji, 

często też jest traktowany jako zasadniczy zasób jednostki. Poparte jest to jed-

nakże odpowiednimi systemami motywacyjnymi, które tworzą odpowiedni 

klimat do ciągłego uczenia się i podnoszenia kwalifikacji przez pracowników. 

Organizacja ucząca się jest organizacją inwestującą w rozwój personelu 

i angażującą ludzi w tworzenie oraz wdrażanie innowacji. Aby określić organi-

zację mianem organizacji uczącej się, powinny być spełnione pewne warunki: 

musi być to instytucja zorganizowana w odmienny sposób od organizacji trady-

cyjnych oraz powinny zachodzić w niej świadomie zorganizowane procesy or-

ganizacyjnego uczenia się. Kadra menedżerska natomiast powinna w szczegól-

ny sposób koncentrować swoją uwagę na tych procesach i efektywnie nimi za-

rządzać. 

Zdaniem A. Jashapara organizacja ucząca się jest organizacją, w której 

główną rolę odgrywa dostosowywanie się i promocja działań skierowanych na 

indywidualne, zespołowe i organizacyjne uczenie się
5
. Według P. Lasseya „klu-

czem do rozumienia organizacji uczącej się jest rozwój”
6
. Określenie uczenia 

się jako zmianę pewnych zachowań odniesione do organizacji pozwala stwier-

dzić, że organizacja ucząca się jest zdolna zmieniać własne zachowania, to zna-

czy potrafi adoptować, transformować i rozwijać się
7
. K. Perechuda definiuje 

natomiast organizację samouczącą się i określa ją jako ciągle „inwestującą” 

w zasoby ludzkie, które zorientowane są na internalizację wiedzy wewnętrznej. 

B. Mikuła wymienia jako charakterystyczne następujące cechy organizacji 

uczącej się
8
: 

a) płaską strukturę organizacyjną; 

                                                             
4  Ibidem, s. 7 
5  Por. J. Batorski, Organizacja ucząca się jako narzędzie nowoczesnego zarządzania, „Perso-

nel” 1998, nr 6, s. 55. 
6  B. Mikuła, Elementy..., op. cit., s. 30. 
7  P. Lassey, op. cit., s. 7. 
8  Por. B. Mikuła, Elementy..., op. cit., s. 30–31. 
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b) efektywny system informacyjno-komunikacyjny, nastawiony na szyb-

ką dystrybucję wiedzy i informacji; 

c) atmosferę sprzyjającą innowacjom i eksperymentowaniu, myśleniu 

systemowemu, ukierunkowaniu twórczemu; 

d) nastawienie na ciągłą edukację i rozwój pracowników oraz uczenie się 

od innych; 

e) zespołowe formy organizacji pracy, które oparte są na grupach pra-

cowniczych ściśle ze sobą współpracujących oraz o szerokich zakre-

sach samodzielności; 

f) partycypację pracowników w zarządzaniu jednostką. 

P. Senge natomiast, wyjaśniając istotę takiej organizacji, stwierdza: „sed-

nem organizacji uczącej się jest zmiana sposobu myślenia”
9
. Według niego or-

ganizacja ucząca się jest miejscem, w którym jej członkowie bezustannie pod-

noszą swoje zdolności do kreowania tego, co chcą kreować
10

, a sama organiza-

cja w sposób ciągły rozwija swoje zdolności kształtowania swojej przyszłości
11

. 

Autor ten wyróżnia takie cechy charakterystyczne dla organizacji uczącej się
12

: 

a) myślenie systemowe, oznaczające zmianę sposobu myślenia w kierun-

ku podejścia wielokierunkowego do relacji zachodzących między cią-

gami zdarzeń i procesów (nie pojedynczych zdarzeń, ale procesów); 

b) mistrzostwo osobiste, związane ze zmianą modeli myślowych u pra-

cowników o świecie, organizacji i sobie samych (łączy się to z rozwo-

jem własnym pracowników i uczeniem się, co prowadzi do rozszerza-

nia umiejętności i pogłębiania osobistej wizji przyszłości); 

c) wspólna wizja przyszłości, budowana wspólnie przez członków orga-

nizacji po to, by generować pełne zaangażowanie i oddanie wśród pra-

cowników; 

                                                             
9  P. Senge, Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się, Dom Wydawniczy 

ABC, Warszawa 1998, za: Z. Dworzecki, Strategia organizacji uczącej się, w: Strategiczne zarzą-
dzanie zasobami ludzkimi, red.  A. Ludwiczyński, Polska Fundacja Promocji Kadr – Zarząd, 
Warszawa 2000, s. 307. 

10  Por. A. Baines, Exploiting Organizational Knowledge in the Learning Organization, „Work 
Study” 1997, nr 6, s. 202. 

11  Por. D. Smith, Developing People and Organizations, CIMA Publishing, London 1998, 

s. 90. 
12  Por. P. Senge, op. cit., s. 23. 



 Koncepcje organizacji uczącej się i inteligentnej… 65 

 

d) zespołowe uczenie się, opierające się na uczeniu indywidualnym, 

oznaczające proces ukierunkowania zespołu i rozwoju jego możliwości 

uzyskiwania najwyższych wyników
13

. 

Zespołowe uczenie się zakłada, że jeżeli grupa pracowników w organizacji 

nie potrafi się uczyć, nie będzie się również uczyć sama organizacja. Koncepcja 

organizacji uczącej się zakłada, że cała organizacja może się uczyć, ale tylko 

poprzez zdobywanie wiedzy przez jednostki i w zespołach pracowniczych. 

Uczenie się indywidualnych pracowników czy w grupach nie gwarantuje jednak 

uczenia się całej organizacji
14

. Według J. Rokity uczenie się odniesie sukces, 

jeżeli w organizacji spełnione będą następujące warunki (kształtowane 

w oparciu o posiadaną i rozwijaną przez podmiot wiedzę)
15

:  

a) jednostka posiada dobrze rozwinięte kluczowe kompetencje (identyfi-

kuje je oraz odpowiednio nimi zarządza); 

b) ciągle poprawia łańcuch wartości dodanej w obszarze sfer swojej dzia-

łalności; 

c) posiada zdolność do przetrwania, przeobrażania się i rozwoju. 

Według M. Bratnickiego jednostka organizacyjna staje się organizacją 

uczącą wtedy, gdy
16

: 

a) uczy się powiększać wiedzę, posiada mechanizmy promujące nabywa-

nie i rozpowszechnianie wiedzy, 

b) uważa każdą nową działalność za okazję do uczenia się, 

c) uczy się rozpowszechniać nowe idee, praktyki, procesy i procedury, 

d) uczy się doskonalić procesy, 

e) uczy się kreować lepsze produkty, 

f) jest wrażliwa na zjawiska zewnętrzne, 

g) jest otwarta na otoczenie. 

M. Finger i S.B. Brand uważają, że organizacja ucząca się to organizacja 

idealna w stosunku do tych organizacji, które muszą rozwijać się, aby osiągnąć 

odpowiednią zdolność do reakcji na pojawiające się zagrożenia w otoczeniu. 

                                                             
13  Szerzej: M. Hopej, Struktura organizacji uczącej się, w: Przedsiębiorstwo przyszłości, red. 

W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk, Difin, Warszawa 2000. 
14  Por. Z. Dworzecki, op. cit., s. 307. 
15  Szerzej na ten temat: J. Rokita, Model uczenia się organizacji, „Organizacja i Kierowanie” 

2000, nr 4. 
16  Por. M. Bratnicki, Transformacja przedsiębiorstwa, Akademia Ekonomiczna w Katowi-

cach, Katowice 1998, s. 111. 
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Organizacja ta charakteryzuje się umiejętnością indywidualnego i kolektywne-

go uczenia się, dzięki którym osiąga koncepcję „organizacji uczącej się”
17

. 

2. Pojęcie i główne elementy organizacji inteligentnej 

Organizacja ucząca się często jest utożsamiana w literaturze krajowej z or-

ganizacją inteligentną. K. Zimniewicz
18

 w rozważaniach na temat organizacji 

uczącej się posługuje się pojęciem organizacja inteligentna jako synonimem or-

ganizacji uczącej się i używa tych pojęć zamiennie. W.M. Grudzewski 

i I.K. Hejduk traktują organizację inteligentną zarówno jako uczącą się, jak 

i samodoskonalącą. Autorzy ci uważają, że organizację inteligentną tworzą 

wszyscy uczestnicy pracujący nad osiągnięciem odpowiedniej wiedzy (rezulta-

tów) na wszystkich poziomach, grupowo czy też indywidualnie. Organizacja 

taka pozwala swoim pracownikom na pełną swobodę działania w ramach ich 

kompetencji przy minimalnej kontroli innych osób. Ważnym elementem takiej 

organizacji jest zaufanie do kompetencji zatrudnionych kadr przy założeniu na 

przykład chęci współpracy, wnoszenia nowych rozwiązań, innowacji, twórcze-

go podchodzenia do rozwiązywania problemów
19

. 

Niektórzy jednak autorzy, jak na przykład J. Niemczyk, rozgraniczają te 

pojęcia. Według niego organizacja inteligentna jest następnym ogniwem 

w rozwoju organizacji uczącej się. Tak jak inteligencja stanowi coś więcej niż 

samo uczenie się, ponieważ wykorzystując konkretne środki myślenia, umożli-

wia uzyskiwanie pewnej umiejętności przystosowywania się. Zatem inteligencja 

to dzieło wieńczące twórcze działanie uczenia się, genotypu człowieka, jego 

otoczenia oraz całej „żywej aktywności”
20

. 

E. i G. Pinchot definiują organizację inteligentną jako wykorzystującą całą 

inteligencję wszystkich swoich pracowników. Dzięki tworzeniu odpowiednich 

                                                             
17  Por. M. Finger, S.B. Brand, The Concept of the ‘Learning Organization’ Applied to the 

Transformation of the Public Sector, w: Organizational Learning and Learning Organization. 
Developments in Theory and Practice, ed. by: M. Easterby-Smith, L. Araujo, J. Burgoyne, Sage 
Publications, London 1999, s. 137. 

18  Por. K. Zimniewicz, Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 1999, 
s. 82. 

19  Por. W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk, Kreowanie w przedsiębiorstwie organizacji inteligent-
nej, w: Przedsiębiorstwo przyszłości, red. W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk, Difin, Warszawa 2000, 
s. 75–124. 

20  J. Niemczyk, Organizacja ucząca się, w: Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości. Kon-
cepcje, modele, metody, red. K. Perechuda, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2000, s. 76. 
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warunków angażujących i rozwijających jej uczestników w celu wykorzystania 

inteligencji i wiedzy profesjonalnej organizacja inteligentna posiada możliwość 

bardziej efektywnego działania zarówno na rzecz klientów, jak i partnerów
21

. 

Według B. Mikuły rzeczywistość traktuje organizację inteligentną jako 

wyższą formę organizacji uczącej się
22

. Nie jest to tylko wynik ewolucji kon-

cepcji zarządzania, ale głównie efekt wdrożenia i automatycznej realizacji orga-

nizacyjnego uczenia się. Organizacja ta charakteryzuje się również powiększa-

niem kapitału intelektualnego oraz doskonaleniem inteligencji. Organizacja in-

teligentna jest organizacją ucząca się, która poprzez realizację procesów organi-

zacyjnego uczenia nauczyła się rozumieć swoje otoczenie, dzięki temu może 

uniknąć porażek i odnosić sukcesy. Zyskując pewne umiejętności tworzenia 

profesjonalnej wiedzy i sprawnego jej wykorzystania, dzięki tworzeniu i selek-

cjonowaniu informacji z otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego, generuje po-

tencjał tworzący organizację inteligentną. Korzystanie z własnego doświadcze-

nia i obserwacji doświadczeń innych oraz wykorzystanie tego w praktyce pro-

wadzi do poprawy konkurencyjności funkcjonowania jednostki. 

Organizacja inteligentna może samodzielnie opracować nieznane do tej 

pory w teorii i praktyce rozwiązania organizacyjne stosownie do wymagań swo-

jego otoczenia. Stanowi to bowiem efekt ciągłych zmian oraz niedookreślenia 

wyników procesu stałego uczenia się i generowania wiedzy. Taka organizacja 

zarzuci tradycyjne sposoby pracy i najprawdopodobniej będzie oparta na struk-

turze sieciowej. Może koncentrować się wokół kluczowych umiejętności, sto-

sować outsourcing, a równocześnie działać w oparciu o koncepcję organizacji 

wirtualnej i/lub tworzyć alianse strategiczne. Można ją zatem zaliczyć do orga-

nizacji typu „o rozmytych granicach”
23

. 

Organizacja inteligentna to organizacja, której uczestnicy posiadają szcze-

gólny poziom mistrzostwa osobistego i biegłości działania. Bardzo sprawnie 

organizacja ta pozyskuje informacje z otoczenia, interpretuje je, dystrybuuje 

wewnątrz, przetwarza na wiedzę. Następnie konfiguruje ją z posiadaną już wie-

dzą i w ten sposób odnawia oraz tworzy nowe zasoby wiedzy. Wykorzystanie 

wiedzy następuje poprzez podejmowanie odpowiednich decyzji, które prowadzą 

następnie do realizacji efektywnych działań. Działania te często mają charakter 

                                                             
21  Por. B. Mikuła, B. Ziębicki, Organizacja inteligentna a organizacja ucząca się, „Przegląd 

Organizacji” 2000, nr 5, s. 11. 
22  Por. B. Mikuła, Elementy..., op. cit., s. 39. 
23  Z. Sieja, Przedsiębiorstwo inteligentne, w: Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości. 

Koncepcje, modele, metody, op. cit., s. 41. 
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innowacyjny. W organizacji inteligentnej w sposób ciągły wzrasta poziom inte-

ligencji, poprzez poprawę zdolności do aktualizowania oraz tworzenia nowej 

wiedzy, a także przez uzyskiwane sukcesy rynkowe i ekonomiczne.  

3. Realizacja koncepcji organizacji uczącej się i inteligentnej w jednostce 

samorządu terytorialnego 

Koncepcja organizacji uczącej się powoduje, że w praktyce zmienia się 

spojrzenie na organizacje. Zarówno jednostki gospodarcze, jak i jednostki sa-

morządu terytorialnego mogą wdrażać i realizować koncepcję organizacji uczą-

cej się. Na pierwszym planie należy rozpatrzyć efektywność nowych podsyste-

mów zarządzania, do których zalicza się zarządzanie wiedzą, również zarządza-

nie twórczością, zmianą, kompetencjami i talentami, innowacyjno-

partycypacyjne, jakością oraz łączące powyższe elementy w jedną całość zarzą-

dzanie informacją i komunikacją
24

. Istotną rolę w organizacji uczącej się od-

grywa kadra kierownicza, która tworzy dyscyplinę dzielenia się wiedzą
25

 oraz 

powyższe podsystemy zarządzania wiąże w spójną całość. Podsystemy te po-

siadają wspólne obszary oddziaływania, w których funkcjonują specyficzne 

procesy, głównie o charakterze informacyjnym. Dlatego też kierownicy jedno-

stek samorządu terytorialnego muszą patrzeć całościowo na system zarządzania 

organizacją uczącą się, a zarządzanie informacją i komunikacją uważać za ten 

podsystem zarządzania, który scala wszystkie jego składowe. 

Kierownik w jednostce samorządu terytorialnego staje się menedżerem, 

który nie tylko rozdziela zadania i nadzoruje swoich podwładnych, ale jest rów-

nież trenerem szkoleniowym i inspiratorem wszelkich zmian, który także kształ-

tuje system motywacji pracowników. Bodźce motywacyjne stosowane przez ta-

kiego nowego menedżera, kładą nacisk na pobudzenie personelu do uczestnic-

twa w ciągłym procesie uczenia się indywidualnego oraz organizacyjnego. 

W tym celu organizacja, wykorzystując technologię informatyczną, tworzy jed-

ną, wspólną bazę danych, z której mogą korzystać wszyscy jej członkowie
26

. 

Zachowania uczestników nastawione są na prowadzenie ciągłych dociekań, 

                                                             
24  Szerzej na temat podsystemów zarządzania w organizacji uczącej się: B. Mikuła, Elemen-

ty..., op. cit., s. 33–38, 49–77. 
25  Por. D. Ulrich, Context, Capability, and Response, w: Management 21C, red. S. Chowd-

hury, Financial Times, Practice Hall, London 2000, s. 242–243. 
26  Por. B. Mikuła, Elementy..., op. cit., s. 31–32. 
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eksperymentowanie i wprowadzanie innowacji. W organizacji uczącej się do-

puszcza się przy tym możliwość popełnienia błędu przez pracownika i jeżeli 

uzna się go za błąd uzasadniony, zalicza się go do zasobu doświadczeń, dzięki 

czemu uczy się zarówno pracownik, jak i cała jednostka organizacyjna.  

Kierownik staje się liderem o dużej wiedzy, umiejętnościach twórczych 

czy technicznych, ale także o wysokich kompetencjach współdziałania z inny-

mi, posiadający odpowiednie cechy osobowości: umiejętności psychospołeczne, 

komunikacyjne, integracyjne. Menedżer musi tworzyć także klimat w zespole, 

odpowiednią kulturę organizacyjną, spełniać wysokie standardy zachowań, po-

siadać umiejętność myślenia systemowego, uczenia się od innych i adaptowania 

ich rozwiązań do sytuacji. Powinien być otwarty, gotowy do ciągłej nauki 

i szkolenia innych, nastawiony na zmiany i na innych ludzi, umieć współdziałać 

w wielokulturowym otoczeniu. 

Uczenie się organizacji wyrasta z kultury organizacyjnej, ale również wa-

runkuje, czy kultura będzie określana mianem silnej czy słabej. Profesjonalizm, 

twórczość, innowacyjność, samodzielność uczestników organizacji, chęć 

współpracy między nimi i uczenia się, dbałość o satysfakcję klientów czy sze-

rzej partnerów jednostki samorządu terytorialnego to wartości, które znajdują 

się w centrum kultury nowej organizacji. Ważne jest jednak, aby te deklarowa-

ne wartości były realizowane nie tylko przez kierowników czy pracowników, 

ale również przez wszystkich uczestników organizacji (również partnerów 

współpracujących z jednostką). Wprowadzanie takiej kultury wymaga od kadry 

menedżerskiej przygotowania głębokich przemian w świadomości indywidual-

nej i społecznej, strukturach organizacyjnych, kwalifikacjach i motywacjach.  

Reasumując, można stwierdzić, iż organizacja ucząca się dużą rolę przypi-

suje kadrze kierowniczej i kulturze organizacji
27

, a charakterystyczną jej cechą 

jest uznanie zmiany jako stałego zjawiska. Taka organizacja może przekształcić 

się w organizację inteligentną. Jednak jednostka samorządu terytorialnego, któ-

ra realizuje założenia organizacji uczącej i dąży do przeistoczenia się 

w organizację inteligentną, powinna bardzo szeroko ujmować swoich partnerów 

zewnętrznych. Jednostka ta bowiem jest powołana do realizacji „misji prze-

obrażania naszego kraju w demokratyczne społeczeństwo obywatelskie”
28

 oraz 

odrabiania zaległości w stopniu rozwoju na poziomie lokalnym i regionalnym 

w stosunku do innych krajów Europy. Jednostki samorządu terytorialnego wy-

                                                             
27  Por. Z. Dworzecki, op. cit., s. 309–312.  
28  A. Szewczuk, op. cit., s. 471. 
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pełniają zadania na pożytek partnerów zewnętrznych (społeczności lokalnej, 

przedsiębiorstw, gospodarstw domowych, instytucji publicznych, środowiska 

naturalnego, innych gmin itd.) oraz przyczyniają się do budowania zjawiska 

„partycypacji obywatelskiej”
29

. 

Oprócz zawartych w tabeli 1 innych podobieństw oraz różnic organizacji 

uczącej się i inteligentnej należy dopowiedzieć o pewnej formie wyróżnienia 

organizacji inteligentnej. Organizacja ta bowiem bardziej swobodnie przyjmuje 

do siebie system przedsiębiorczości wewnątrzorganizacyjnej. System taki pole-

ga na wysuwaniu zapotrzebowania na usługi lub komponenty do ośrodków two-

rzących rynek wewnętrzny, a następnie porównywaniu ofert wewnętrznych 

i zewnętrznych oraz wybieraniu najkorzystniejszej z zaproponowanych. Taka 

procedura działania korzystnie wpływa na efektywność funkcjonowania organi-

zacji, a w jednostkach wewnętrznych pozytywnie kształtuje twórcze podcho-

dzenie do zadań
30

. 

Tabela 1 

Porównanie organizacji uczącej się i inteligentnej 

Organizacja ucząca się Organizacja inteligentna 

Główne podobieństwa: 
wykorzystuje zasadę myślenia systemowego, 

opiera się na pracy zespołowej, 

stosowana jest demokratyzacja zarządzania, 
istnieje pełna otwartość informacyjna (o działaniach i wynikach) 

Podstawowe różnice: 

procedury dostosowane do sytuacji pełny system swobodnej przedsiębiorczości we-
wnątrzorganizacyjnej 

 „uczy się, jak się uczyć”  

realizuje procesy organizacyjnego uczenia się 

posiada zdolność do nauki, 

profesjonalnie prowadzi procesy organizacyjne-
go uczenia, angażuje do tego zespoły również 
spoza granic organizacji 

podstawowa jednostka uczenia się – zespół 
pracowniczy 
 

uczenie jest silnie zakorzenione i naturalne, więc 
wychodzi na nowy poziom – zachodzi pomiędzy 
zespołami pracowniczymi 

                                                             
29  Szerzej na temat partycypacji obywatelskiej: J. Kurczewska, Lokalne społeczeństwo obywa-

telskie, w: Społeczności lokalne. Teraźniejszość i przyszłość, red. B. Jałowiecki, W. Łukowski, 
Scholar, Warszawa 2006, s. 11–38; W. Siemiński, Współzarządzanie gminą, Zachodnie Centrum 
Organizacji, Warszawa–Zielona Góra 1999, s. 13–23; A. Szewczuk, op. cit., s. 471–487. 

30  Por. B. Ziębicki, Zasady tworzenia i funkcjonowania organizacji inteligentnych, w: Współ-

czesne tendencje w zarządzaniu. Teoria i praktyka, red. A. Potocki, Wyższa Szkoła Przedsiębior-
czości i Marketingu w Chrzanowie, Chrzanów 2000, s. 144. 
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Organizacja ucząca się Organizacja inteligentna 

płaska struktura organizacyjna struktura sieciowa, koncepcja organizacji wirtu-
alnej, „o rozmytych granicach” 

kierownictwo prowadzi ciągły trening persone-
lu i planowe szkolenia, nastawienie na rozwój 
personelu 

brak typowych stanowisk kierowniczych 
(występuje trener i inspirator) 

ścisła współpraca, realizacja zadań łącznie 

z innymi wydziałami, warunki do pełnego wy-
korzystania kompetencji pracowników 

praca zespołowa, projektowa, w oparciu o wie-

dzę wszystkich pracowników i o innowacje 

delegowanie uprawnień, pełna decentralizacja 
zarządzania, zachęcanie personelu do sugero-
wania rozwiązań i kwestionowania skuteczno-
ści pracy 

koordynacja zadań poprzez uczestników zespołu 

w procesie nauki buduje wspólną wizję przy-

szłości, buduje wspólny zestaw przekonań pra-
cowników 

dopuszcza istnienie odmiennych poglądów 

tworzy jednorodną tożsamość organizacji 
w celu integracji wszystkich pracowników 
z celami jednostki 

kultura odmiennych zdań 
 

uczenie się na błędach, podejmowanie ryzyka, 

zachęcanie do eksperymentowania 

odmienne poglądy wzbogacają doświadczenie 

pracowników, zwiększają ich potencjał wiedzy 
oraz tworzą chęć do eksperymentowania, a przez 
to możliwości popełniania błędów 

wrażliwość na zmieniające się potrzeby klien-
tów 

orientacja na klientów i partnerów 

Źródło: opracowanie na podstawie: B. Mikuła, Elementy…, op. cit., s. 28–43; B. Zię-

bicki, op. cit.; P. Lassey, op. cit. 

Organizacja ucząca się poprzez realizację organizacyjnego uczenia naby-

wa zdolność do samoorganizacji inteligentnych zachowań w swoim otoczeniu. 

Natomiast organizacja inteligentna nabyła już zdolność do nauki, zatem profe-

sjonalnie prowadzi procesy organizacyjnego uczenia. Umiejętności te potrzebne 

są do tworzenia i propagowania nowych koncepcji, które powstając w jednej 

części organizacji, od razu są systematyzowane i wdrażane w pozostałych jej 

obszarach, a efektem jest powielanie sukcesów
31

. 

Podstawową jednostką uczenia się w organizacji uczącej się jest zespół 

pracowniczy. W organizacji inteligentnej uczenie jest już tak silnie zakorzenio-

ne i naturalne, że wychodzi na nowy poziom i zachodzi pomiędzy zespołami 

pracowniczymi. Uczenie staje się zatem permanentne i występuje na poziomie 

organizacji, zwielokrotniając wiedzę poprzez synergię w organizacyjnym ucze-

niu zespołów tworzących organizację. Również jest wielce prawdopodobne, że 

                                                             
31  Por. D. Ulrich, Tworzenie organizacji wokół umiejętności, w: Organizacja przyszłości, red. 

F. Hesselbein, M. Goldsmith, R. Beckhard, Business Press, Warszawa 1998, s. 221. 
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w proces organizacyjnego uczenia angażowane będą zespoły spoza granic orga-

nizacji (innych jednostek samorządowych, obywateli społeczności lokalnych, 

z obszaru regionu, a nawet państwa w celu identyfikacji i rozwiązywania 

wspólnych potrzeb lub problemów decyzyjnych). 

Podsumowanie 

Reasumując rozważania nad różnicami i wspólnymi płaszczyznami obu 

koncepcji, należy zauważyć ogromne korzyści, jakie przyniesie organizacjom 

realizacja ich głównych założeń. Ponieważ zarówno organizacja ucząca się, jak 

i inteligentna stwarzają nowe możliwości rozwoju i wzrostu konkurencyjności 

dla współczesnej jednostki samorządu terytorialnego. Podejścia te bowiem 

zwracają szczególną uwagę na wykorzystanie potencjału tkwiącego w pracow-

nikach oraz tworzenie warunków do dzielenia się wiedzą i podnoszenia kwalifi-

kacji przez członków organizacji. A to bezpośrednio wpływa na efektywność 

gospodarowania w jednostkach oraz na tworzenie nowych relacji z partnerami 

zewnętrznymi. Działania takie wspierają lokalne inicjatywy oraz przedsiębior-

czość, a także determinują regionalne czynniki wzrostu gospodarczego. Kon-

cepcje nowoczesnych organizacji mogą pomóc w podnoszeniu konkurencyjno-

ści regionów.  
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CONCEPTS OF LEARNING AND INTELLIGENT ORGANIZATION 

IN LOCAL SELF-GOVERNMENT UNITS  

Summary 

The article presents the essence, current state, differences and common ground of 

learning and intelligent organization. It should be noticed that the accomplishment of 

main objectives established by such organizations will bring substantial benefits to local 

self-government units. This is due to the fact that organization that is both learning and 

intelligent provides the units in question with new possibilities for development and 

growth of competitiveness. The fact is that such an organization gives special attention 

to the utilization of potential developed by employees and providing organization mem-

bers with conditions for sharing knowledge and improving their skills. This in turn has 

a direct effect on the efficiency of management in units and establishing new relations 

with external partners. Such actions support local initiatives and entrepreneurship, as 

well as determine regional factors of economic growth. Concepts of modern organiza-

tions may be helpful in improving the competitiveness of regions. 

Translated by Barbara Czerniachowicz 
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PROBLEMY IMPLEMENTACJI INFRASTRUKTURY 

TRANSPORTOWEJ NA PRZYKŁADZIE BUDOWY 

ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM LOGISTYCZNEGO 

Wprowadzenie 

Większość inwestycji, w szczególności inwestycji infrastrukturalnych, 

charakteryzuje zróżnicowany poziom opłacalności, przede wszystkim poziom 

rentowności, na jaki może liczyć inwestor angażujący prywatne lub publiczne 

środki finansowe. Inwestycje punktowe, takie jak np. terminale, mają cechy ty-

powych inwestycji komercyjnych i nastawione są na osiąganie znacznego zysku 

w stosunkowo krótkim czasie. Sytuacja w odniesieniu do kapitałochłonnych 

inwestycji drogowych i kolejowych wygląda inaczej, gdyż są one ukierunkowa-

ne na korzyści długoterminowe, a często na korzyści społeczne powstające 

głównie w ich otoczeniu. Do korzyści takich zaliczyć można m.in. wzrost atrak-

cyjności inwestycyjnej regionu, ożywienie gospodarcze, zwiększenie ilości 

przewozów tranzytowych, powstawanie nowych miejsc pracy. Różnice te po-

wodują, że proces decyzyjny wygląda w obu przypadkach zupełnie inaczej, 

a motywacje, jakimi kierują się inwestorzy, są odmienne. Implementacja infra-

struktury jest procesem, w który w naturalny sposób wpisane są określone pro-

blemy i sprzeczności. Całkowite ich wyeliminowanie wydaje się niemożliwe. 

Trzeba jednak dokładać starań, aby nie stanowiły one istotnych przeszkód 

uniemożliwiających harmonijny rozwój. Ze względu na fakt, że niewystarczają-

cy poziom rozwoju infrastruktury jest czynnikiem ograniczającym konkuren-
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cyjność gospodarki, a w konsekwencji tempo rozwoju gospodarczego, koniecz-

ne jest podejmowanie działań usprawniających procesy decyzyjne i działalność 

inwestycyjną w odniesieniu do tworzenia nowej oraz modernizowania istnieją-

cej infrastruktury transportowej w Polsce.  

1. Zachodniopomorskie Centrum Logistyczne jako przykład punktowej 

inwestycji infrastrukturalnej  

Zachodniopomorskie Centrum Logistyczne (ZCL) powstało na terenie 

o powierzchni 20 ha, w głównym ciągu komunikacyjnym rejonu przeładunków 

drobnicy konwencjonalnej na terenie portu w Szczecinie. Istotne jest to, że cen-

trum powstawało równolegle z bezpośrednio sąsiadującym terminalem kontene-

rowym na Ostrowie Grabowskim (rysunek 1), dzięki czemu została zapewniona 

większa przepustowość portu. Inwestycja realizowana była w latach 2005–

2007
1
. Głównym inwestorem, co warto podkreślić – inwestorem publicznym, 

był Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA. Rozwiązanie lokaliza-

cyjne tej inwestycji można traktować jako modelowe ze względu na wspomnia-

ne wcześniej zwiększenie przepustowości portu. 

                                                             
1  http://www.port.szczecin.pl/. 
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Rys. 1. Lokalizacja Zachodniopomorskiego Centrum Logistycznego  

Źródło: http://www.port.szczecin.pl/. 

Budowa Zachodniopomorskiego Centrum Logistycznego stanowi przykład 

inwestycji infrastrukturalnej punktowej i w związku z tym ma charakter inwe-

stycji komercyjnej, nastawionej na osiąganie znacznego zysku w stosunkowo 

krótkim czasie inaczej niż w przypadku inwestycji dotyczących infrastruktury 

liniowej. Inwestycje punktowe i liniowe są często ogniwami tego samego pro-

cesu transportowego, rozumianego zarówno jako różne gałęzie transportu, jak 

też jako obiekty infrastruktury liniowej i punktowej. 

2. Znaczenie elementów sieci transportowej i bariery w ich implementacji  

Zachodniopomorskie Centrum Logistyczne zlokalizowane jest na obszarze 

wybrzeża Morza Bałtyckiego. Charakterystyczne dla tego rejonu jest tworzenie 

ciągów transportowych składających się z portów oraz dróg i autostrad oraz li-

nii kolejowych łączących porty z ich zapleczem. Sieć ta uzupełniona jest termi-

nalami lądowymi i punktami przeładunkowymi znajdującymi się na przecięciu 

szlaków transportowych ze szlakami wschód–zachód, łączącymi Europę Za-

chodnią z krajami WNP, pośrednio z krajami Azji Środkowej i Dalekiego 
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Wschodu. Szlaki te charakteryzują się również znaczną długością, a przede 

wszystkim tym, że zwykle rozwijane są w oparciu o porty morskie zlokalizo-

wane na obu ich krańcach.  

Rozbudowa szlaków i obiektów infrastrukturalnych zarówno od strony de-

cyzyjnej, jak i wykonawczej leży w gestii różnych decydentów i podmiotów za-

rządzających, a co najistotniejsze, różne są źródła ich finansowania. Zadania 

w zakresie budowy dróg i autostrad w Polsce finansowane są przez: 

a) ministra właściwego do spraw transportu za pośrednictwem General-

nego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, 

b) spółki specjalnego przeznaczenia w odniesieniu do dróg krajowych, 

c) samorządy w odniesieniu do poszczególnych kategorii dróg (podpo-

rządkowanych różnym szczeblom samorządów). 

Budowa dróg publicznych może być realizowana przy udziale środków 

rzeczowych i pieniężnych świadczonych przez osoby fizyczne i osoby prawne, 

krajowe i zagraniczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości 

prawnej, w tym w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego
2
. 

Budowę autostrad finansuje się: 

a) ze środków własnych spółek specjalnego przeznaczenia oraz uzyska-

nych przez nie kredytów bankowych i pożyczek, a także ze środków 

pochodzących z emisji obligacji, w tym obligacji przychodowych, 

b) ze środków pochodzących z budżetu państwa ustalanych corocznie 

w ustawie budżetowej, 

c) ze środków Funduszu Drogowego, 

d) z innych źródeł. 

Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych w transporcie kolejowym od-

bywa się z budżetu państwa (wielkość środków określa ustawa budżetowa). Ob-

ligatoryjnie finansowane są inwestycje: 

a) wynikające z umów i porozumień międzynarodowych,  

b) dotyczące linii kolejowych o znaczeniu wyłącznie obronnym, 

c) oraz koszty przygotowania realizacji inwestycji obejmujących linie ko-

lejowe o znaczeniu państwowym. 

Inwestycje te mogą być fakultatywnie finansowane ze środków: 

a) zarządcy infrastruktury kolejowej, 

b) jednostek samorządu terytorialnego, 

                                                             
2  Na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, Dz.U. 2007, nr 19, 

poz. 115. 
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c) z innych źródeł. 

Inwestycje obejmujące pozostałe linie kolejowe o znaczeniu państwowym 

obligatoryjnie finansowane są przez zarządcę. Natomiast fakultatywnym źró-

dłem finansowania dla tych linii może być: budżet jednostek samorządu teryto-

rialnego lub inne źródła. 

Ze środków publicznych mogą być finansowane lub współfinansowane 

inwestycje, takie jak budowa i przebudowa infrastruktury dworców kolejowych 

bezpośrednio związana z obsługą podróżnych oraz inwestycje kolejowe wyni-

kające z programów rozwoju infrastruktury transportowej. 

Inwestycje obejmujące linie kolejowe są prowadzone w ramach programu 

wieloletniego, który określa rzeczowy i finansowy zakres planowanych inwe-

stycji kolejowych na okres nie krótszy niż 3 lata i zawiera w szczególności 

harmonogram przygotowania oraz realizacji poszczególnych inwestycji z po-

działem na roczne etapy, a także wskazuje wszystkie źródła finansowania tych 

inwestycji. W programie tym wskazuje się, czy dana inwestycja dotyczy linii 

kolejowej o znaczeniu państwowym oraz czy dana inwestycja jest współfinan-

sowana ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. 

Ponadto Fundusz Kolejowy może być wykorzystany do finansowania za-

dania w zakresie przygotowania oraz budowy i przebudowy linii kolejowych. 

Budowa infrastruktury transportu morskiego zapewniającej dostęp do por-

tów jest finansowana ze środków budżetu państwa. Budowa infrastruktury por-

towej znajdującej się na gruntach podmiotu zarządzającego jest finansowana ze 

środków tego podmiotu. Inwestycje te mogą być ponadto dofinansowane przez 

budżet państwa. 

2.1. Różny czas trwania inwestycji 

Inwestycje punktowe, np. budowa terminali, charakteryzują się z reguły 

krótszym okresem realizacji, podczas gdy linie kolejowe lub drogi buduje się 

lub modernizuje przez wiele lat. Jest to związane zarówno z rozmiarami, praco-

chłonnością i kapitałochłonnością tego typu inwestycji, jak też z czasochłonny-

mi i uciążliwymi procedurami towarzyszącymi, a dotyczącymi na przykład 

kwestii lokalizacyjnych czy środowiskowych. 
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2.2. Inne czynniki utrudniające implementację infrastruktury 

Implementacja infrastruktury jest utrudniona m.in. w przypadkach: 

a) rozdzielenia kompetencji w zakresie planowania i budowy oraz zarzą-

dzania infrastrukturą pomiędzy wiele podmiotów (np. podział kompe-

tencji wynikający z ustalenia różnych kategorii dróg przypisanych sa-

morządom różnych szczebli oraz podmiotowi zarządzającemu drogami 

krajowymi); 

b) skupienia zarządzania całością infrastruktury w rękach jednego pod-

miotu, dla którego zarządzanie infrastrukturą będącą w kręgu zaintere-

sowania lokalnego lub samorządów skupionych na określonym obsza-

rze stanowi zaledwie wycinek działalności (jest tak w przypadku za-

rządzania krajową infrastrukturą kolejową)
3
. 

W pierwszym przypadku rozproszenie kompetencji jest trudne do prze-

zwyciężenia w drodze instytucjonalnej, natomiast w drugim przypadku proble-

mem jest zainteresowanie krajowego zarządcy zamierzeniami samorządów. 

Podsumowanie 

Opierając się na przywołanym przykładzie budowy infrastruktury punkto-

wej – Zachodniopomorskiego Centrum Logistycznego, można stwierdzić, że 

warunkiem sprawnej realizacji tego typu przedsięwzięć jest powołanie odręb-

nych podmiotów realizujących zadania z zakresu inwestycji (na przykład dro-

gowych obejmujących zarówno drogi krajowe, jak i drogi samorządowe). Choć 

obecnie takie jednostki powstają, to jednak szczegółowa analiza sytuacji w tym 

zakresie wskazuje na potrzebę poprawy rozwiązań instytucjonalnych oraz ko-

nieczność usprawnienia procedur współpracy zapewniających właściwą imple-

mentację infrastruktury transportowej. Istotne jest, by instytucjonalne i procedu-

ralne zmiany warunkujące szybkie i efektywne wdrożenie inwestycji infrastruk-

turalnych polegały nie tylko na tworzeniu nowych instytucji
4
 (wniosek ten jest 

zbieżny do wniosku zaprezentowanego w Komunikacie Komisji do PE, Rady, 

Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów do-

                                                             
3  SoNorA output .4.3, Overview of Persistent Problematic Infrastructure Realisation, 2011 
4  Partnerships Victoria , Practitioners’ Guide, Guidance Material, Partnerships Victoria, June 

2001, http://www.partnerships.vic.gov.au/CA25708500035EB6/WebObj/PVGuidanceMaterial_ 
PracGuide/$File/PVGuidanceMaterial_PracGuide.pdf. 
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tyczącego Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego, COM (2009) 248/3, pkt 

6.1), ale przede wszystkim obejmowały działania polegające na: 

a) porozumieniach o różnym charakterze, pomiędzy różnymi kategoriami 

podmiotów (samorządowe, krajowe, przedsiębiorcy, inne podmioty), 

mających na celu realizację inwestycji na określonym obszarze; 

b) koncentracji sił i środków; 

c) efektywnym wykorzystaniu środków finansowych, zwiększeniu środ-

ków przeznaczonych na utrzymanie i rozwój infrastruktury; 

d) nastawieniu na zwiększoną absorpcję środków unijnych; 

e) uproszczeniu przepisów dotyczących realizacji inwestycji, w celu 

przyspieszenia etapu przedrealizacyjnego; 

f) uchyleniu nadmiernie rozbudowanych wymagań z zakresu ochrony 

środowiska (z zastrzeżeniem, że nie może to być ze szkodą dla słusz-

nych postulatów i wymagań ochrony środowiska);  

g) uproszczeniu przepisów dotyczących zamówień publicznych. 

Formułując generalną konkluzję, należy podkreślić, że konieczne jest lep-

sze wykorzystanie już istniejących instytucji i procedur, przez ich doskonalenie 

oraz dostosowanie do aktualnych wymagań. Ponadto, mało wystarczające oka-

zać się mogą strategie implementacji infrastruktury i plany realizacyjne kiedy 

uwarunkowania ekonomiczno-organizacyjne stanowić będą istotną barierę 

w ich wdrożeniu. 
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PROBLEMS OF THE IMPLEMENTATION OF TRANSPORT 

INFRASTRUCTURE ON THE EXAMPLE OF THE CONSTRUCTION OF 

ZACHODNIOPOMORSKIE LOGISTIC CENTER 

Summary 

The permanent organizational, legal and financial problems are included in the 

process of creating the efficient transport infrastructure routes. It is due to the specific 

character of investments in infrastructure, characterized by high capital intensity, long 

designing and implementation of construction works period and often difficult to define 

scope of benefits, both financial benefits for the investor, as well as social benefits 

and generally economic achieved in the broader surroundings of the project. Therefore, 

infrastructure investments in the transport sector make a number of difficulties both at 

the stage of decision-making and implementation one. These investments consist of the 

various cells of transport process, understood both as different modes of transport, as 

well as linear and punctual infrastructure facilities. The investments covering building 

the new infrastructure face various barriers and obstacles that cause delays in the execu-

tion. There are obstacles: legal, for example overly complex tender procedures, institu-

tional, financial, logistical, financial contractor obstacles or related to the lack of ad-

justment of infrastructure to the needs/opportunities. 

Translated by Wojciech Drożdż 
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BADANIA NAUKOWE I EDUKACJA 

W ROZWOJU KAPITAŁU INTELEKTUALNEGO 

JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 

Wprowadzenie 

Rozwój jednostek samorządu terytorialnego (JST), jego poziom, tempo 

i struktura zależą od ogromnej liczby różnych czynników: obiektywnych i su-

biektywnych, zewnętrznych i wewnętrznych, strukturalnych i koniunkturalnych, 

ekonomicznych i pozaekonomicznych. Jednocześnie zawsze będzie rezultatem 

ludzkich talentów, wiedzy, zapobiegliwości, przedsiębiorczości, inicjatywy 

i własnego wysiłku na rzecz poziomu życia. W centrum wielu analiz nauko-

wych znajduje się kwestia wyodrębnienia zbioru czynników determinujących 

rozwój JST na poziomie gmin, miast, powiatów i województw. Chodzi w isto-

cie o poszukiwanie swego rodzaju lokomotyw, biegunów wzrostu, kół zama-

chowych pobudzających rozwój, sprzyjających wzrostowi poziomu zamożności 

społeczności JST. 

Scientia potestas est, Knowledge is Power (Wiedza jest potęgą) – to znane 

sformułowanie, autorstwa Francisa Bacona (1597), znakomicie oddaje rolę pod-

stawowych i stosowanych badań naukowych oraz kształcenia w rozwoju spo-

łeczno-gospodarczym, również w rozwoju JST. Współcześnie w warunkach 

tworzenia się gospodarki i społeczeństwa opartych na wiedzy za kluczowe 

czynniki rozwoju społeczno-gospodarczego uznaje się badania naukowe i edu-

kację oraz kapitał intelektualny. Rozwój kapitału intelektualnego staje się pod-
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stawowym wyzwaniem dla polskich JST. Nauka i edukacja powinny odgrywać 

fundamentalną rolę w rozwoju lokalnym i regionalnym.  

Celem pracy jest wskazanie na znaczenie badań naukowych i edukacji 

w rozwoju kapitału intelektualnego z uwzględnieniem JST. 

1. Rozwój kapitału intelektualnego jako wyzwanie dla JST 

Kluczową rolę w rozwoju społeczno-gospodarczym, w tym rozwoju lokal-

nym i regionalnym, również JST, odgrywa kapitał intelektualny, który jest bar-

dzo blisko powiązany z kapitałem ludzkim. W Raporcie o kapitale intelektual-

nym Polski określono ten kapitał jako „ogół niematerialnych aktywów ludzi, 

przedsiębiorstw, społeczności, regionów i instytucji, które odpowiednio wyko-

rzystane, mogą być źródłem obecnego i przyszłego dobrostanu”
1
. Stwierdzono 

również, że czterema komponentami kapitału intelektualnego są kapitały: ludz-

ki, strukturalny, społeczny i relacyjny. Poszczególne komponenty kapitału inte-

lektualnego zdefiniowano w następujący sposób
2
: 

1. Kapitał ludzki to potencjał zgromadzony we wszystkich ludziach, wy-

rażający się w ich wykształceniu, doświadczeniu życiowym, posta-

wach, umiejętnościach i mogący służyć poprawie aktualnego i przy-

szłego dobrobytu społecznego. 

2. Kapitał strukturalny (organizacyjny) to potencjał zgromadzony w ele-

mentach infrastruktury narodowego systemu edukacji i innowacji – 

placówkach oświatowych, naukowych, badawczych, infrastrukturze te-

leinformatycznej, własności intelektualnej. 

3. Kapitał społeczny to potencjał zgromadzony w społeczeństwie w po-

staci obowiązujących norm postępowania, zaufania i zaangażowania, 

które wspierając współpracę i wymianę wiedzy, przyczyniają się do 

wzrostu dobrostanu. 

4. Kapitał relacyjny to potencjał związany z wizerunkiem na zewnątrz (za 

granicą), poziomem integracji z globalną gospodarką, atrakcyjnością 

dla jej zagranicznych „klientów” – partnerów handlowych, inwesto-

rów, turystów. 

                                                             
1  Raport o kapitale intelektualnym Polski, SGH, Warszawa 2008, s. 5. 
2  Ibidem. 
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W raporcie Polska 2030. Wyzwania rozwojowe
3
 wśród głównych wyzwań 

umieszczono „gospodarkę opartą na wiedzy i rozwój kapitału intelektualnego”. 

Stwierdzono, że tempo i trwałość procesu konwergencji Polski z najbardziej 

rozwiniętymi krajami Europy i świata zależeć będzie od tego, czy i w jakim 

stopniu będzie on oparty na kapitale intelektualnym. Wiedza może stanowić 

główne źródło konkurencyjności wówczas, gdy uda się stworzyć sprzyjające 

warunki rozwoju i synergii systemów innowacji oraz edukacji. Niezbędne jest 

wprowadzenie polityki rozwojowej opartej na kapitale intelektualnym, której 

sponsorem będą obecne pokolenia, a beneficjentem oraz recenzentem przyszłe 

pokolenia Polaków. 

Analizy dotyczące różnych aspektów kapitału intelektualnego świadczą 

o tym, że Polska nie jest dobrze przygotowana do konkurowania w świecie jako 

społeczeństwo oparte na wiedzy. Niezbędne jest podjęcie wielu kluczowych re-

form, głównie systemu szkolnictwa wyższego i nauki zorientowanej na podnie-

sienie poziomu integracji z gospodarką oraz poprawę użyteczności wykształce-

nia wyższego, a także zmiana systemu edukacji tak, aby zapewniał on zarówno 

realizację funkcji egalitarnych, jak i elitarnych. Wiele zależy od zmiany postaw 

przedsiębiorców (ciągły rozwój produktów i usług oraz szukanie nowych prze-

wag konkurencyjnych), naukowców (lepsza współpraca z biznesem i gotowość 

do działania w środowisku bardziej otwartym i konkurencyjnym), rodziców 

i nauczycieli (dobre zdefiniowanie współodpowiedzialności, zasad i metod 

współpracy przy wychowaniu i edukacji dzieci oraz młodzieży) oraz wszystkich 

dorosłych Polaków (uczenie się przez całe życie i we wszystkich rolach życio-

wych). Niezbędne jest też wypracowanie nowych form wspierania integracji 

środowisk naukowych, biznesowych i kulturalnych na poziomie regionalnym 

i lokalnym. W Polsce szkoły i uczelnie są zbyt słabo związane ze swym otocze-

niem. Polscy naukowcy, nauczyciele, studenci i uczniowie są nadal w niewiel-

kim stopniu zintegrowania z odpowiednimi społecznościami w Europie i na 

świecie
4
. 

Indeks kapitału intelektualnego Polski dla poszczególnych pokoleń plasuje 

ją na odległych miejscach wśród krajów europejskich, co oznacza, że dystans, 

jaki dzieli nasz kraj od czołówki pod tym względem, jest nadal znaczny
5
. 

                                                             
3  Zob. Polska 2030. Wyzwania rozwojowe, red. M. Boni, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, 

Warszawa 2009. 
4  www.polska2030.pl (1.06.2011). 
5  Zdaniem M. Kleibera nie można się dziwić, że naukowcy i najzdolniejsi absolwenci będą 

wyjeżdżać za granicę. Polska przegrywa obecnie rywalizację o najzdolniejsze ludzkie umysły, co 
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W globalnej gospodarce należy myśleć w kategoriach globalnych i odkrywać 

niezaspokojone potrzeby klientów na całym świecie. Nie będzie to możliwe bez 

dobrej współpracy świata biznesu, naukowców i artystów projektantów, gdyż 

we współczesnym świecie wartość dodana produktów w dużej mierze opiera się 

na twórczym połączeniu tych dziedzin. W praktyce przedsiębiorcy nie wiedzą, 

jakie są możliwości współpracy z sektorem nauki, a często nie są wręcz przeko-

nani o korzyściach z takiej współpracy. Kraje, w których współpraca między 

sektorem badań i rozwoju a sektorem biznesu rozwija się najlepiej, prowadzą 

aktywne polityki na rzecz ich integracji. Na poziomie mikro władze regionalne 

i lokalne powinny współtworzyć przestrzeń, w której innowacyjny biznes oraz 

środowisko naukowe mogą się komunikować i współpracować – uczestnicząc 

w tworzeniu parków naukowo-technologicznych, klastrów oraz inkubatorów 

przedsiębiorczości
6
 (rysunek 1). 

                                                                                                                                                     

jest kluczem do naszej pozycji w UE i na świecie. System funkcjonowania szkolnictwa wyższego 
trzeba szybko unowocześnić. Polska przegrywa w Unii rywalizację o najzdolniejsze umysły, roz-

mowa z M. Kleiberem, „Dziennik Gazeta Prawna” 2010, nr 81, s. A8. 
6  www.polska2030.pl (1.06.2011). 
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Rys. 1. Kierunki współpracy służące rozwojowi kapitału intelektualnego JST 

Źródło: opracowanie własne.  

2. Rola badań naukowych i edukacji w rozwoju JST 

Rola badań naukowych i edukacji w rozwoju lokalnym i regionalnym jest 

fundamentalna. Kształt, jakość i dostępność edukacji na wszystkich poziomach 

stanowią współcześnie decydujące czynniki rozwoju; trudno sobie wyobrazić 

kraj rozwinięty i przygotowany do wyzwań bez systemu, w którym każdy może 

korzystać z możliwości rozwoju wiedzy; kluczową kwestią jest edukacja dosto-

sowana do potrzeb współczesnej epoki
7
. Edukacja jest tym czynnikiem, który 

czyni człowieka świadomym, aktywnym uczestnikiem życie gospodarczego, ale 

i życia w ogóle. Nowoczesny człowiek musi mieć zaszczepione głęboko poczu-

                                                             
7  P. Wiśniewski, O edukacji ekonomicznej, „Bank” 2010, nr 4, s. 80. 
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cie potrzeby wiedzy. Gromadzenie doświadczeń i mądrości pokoleń za pomocą 

tradycji, książek i innych składników otaczającej rzeczywistości umożliwia 

młodym ludziom korzystanie z doświadczeń poprzedników. 

Ważnym składnikiem polityki naukowej jest konieczność znacznie więk-

szego uwzględnienia potrzeb edukacyjnych społeczeństwa. Do tworzenia postę-

pu technicznego, a także przenoszenia go do Polski potrzebni są ludzie wy-

kształceni
8
. Współcześnie znaczna część społeczeństwa polskiego, nie mając 

dostępu do różnorodnych form wyższego wykształcenia, nie rozumie przepro-

wadzanych reform, nie pojmuje używanej argumentacji, wreszcie wykazuje ni-

ski poziom przedsiębiorczości i konkurencyjności. Ludzie w Polsce muszą się 

uczyć świadomości ryzyka, które jest immanentnie wpisane w gospodarkę ryn-

kową i stanowi odejście od budowanej w poprzednim ustroju pewności byto-

wania, choć na niskim poziomie. W ciągu najbliższych 20 lat niezwykle ważna 

dla rozwoju kapitału intelektualnego będzie rola uniwersytetów i innych wyż-

szych uczelni. Wokół uczelni powinna się formować tzw. klasa kreatywna, 

ważna z punktu widzenia rozwoju kapitału społecznego
9
.  

Uwzględniając podejście J. Kocha, można stwierdzić, że dotychczasowe 

reformy nie są wystarczające, a utrzymanie wzrostu gospodarczego w perspek-

tywie średnio- i długookresowej zależy od przejścia do gospodarki opartej na 

wiedzy
10

. Związane to jest z koniecznością wykreowania i wprowadzenia od-

powiedniej polityki naukowej państwa. Powinna ona przede wszystkim dążyć 

do zwiększenia innowacyjności gospodarki, czyli ukierunkować badania na-

ukowe na potrzeby przemysłu i usług, oraz wspierać transfer dostępnej wiedzy 

do przedsiębiorstw. Do głównych barier innowacji i transferu technologii 

w Polsce można zaliczyć: hermetyczne struktury sfery nauki i badań, orientację 

na zasilanie finansowe wyłącznie z budżetu, brak rozeznania w potrzebach go-

spodarki, mało praktyczne ukierunkowanie działalności badawczej, skostniałe 

struktury i mentalność pracowników nauki utrudniające przełamywanie dotych-

czasowych przyzwyczajeń, niejasne regulacje prawne o własności intelektual-

nej, brak wyodrębnionych i wyspecjalizowanych jednostek zajmujących się 

w ramach np. uczelni promocją osiągnięć naukowych i ich komercjalizacją
11

. 

Jeśli nauka w Polsce ma odgrywać istotną rolę w rozwoju gospodarczym kraju, 

                                                             
8  J. Koch, Rola nauki w rozwoju gospodarczym, http://pryzmat.pwr.wroc.pl/Pryzmat123. 

(1.06.2011). 
9  www.polska2030.pl (1.06.2011). 
10  J. Koch, Rola nauki…, op. cit.  
11  Ibidem. 
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w tym w rozwoju JST, musi zmienić swoje nastawienie do gospodarki oraz re-

spektować jej problemy i potrzeby. 

3. Aktualizacja Strategii Rozwoju Szczecina jako przykład badań nauko-

wych służących rozwojowi JST 

Ważnym badaniem naukowym służącym rozwojowi lokalnemu i regional-

nemu oraz rozwojowi kapitału intelektualnego JST była Aktualizacja Strategii 

Rozwoju Szczecina oraz opracowanie średniookresowego programu rozwoju
12

, 

przeprowadzona na zlecenie Gminy Miasto Szczecin w latach 2009–2011. 

W ramach projektu między innymi przeprowadzono konsultacje społeczne 

i eksperckie, dokonano diagnozy społeczno-gospodarczej Szczecina, wytyczono 

cele strategiczne i operacyjne miasta w perspektywie 2025 roku. Podczas prac 

wykorzystano metodykę firmy WYG International oraz dotychczasowe do-

świadczenia magistratu w opracowywaniu dokumentów programowych i do-

świadczenia zespołu ekspercko-redakcyjnego. W dalszych etapach projekt 

obejmuje także stworzenie procedur finansowania realizacji opracowanej stra-

tegii, między innymi poprzez nowe narzędzie w postaci Wieloletniego Progra-

mu Rozwoju Szczecina. Założono, że w ramach badań dokonano wyboru tych 

obszarów polityki rozwoju miasta (w sferze społecznej, gospodarczej i prze-

strzennej), których wsparcie, w ramach istniejących uwarunkowań budżeto-

wych, przyczyni się do najbardziej efektywnego rozwoju społeczno-

gospodarczego miasta w zakładanym horyzoncie czasu. 

O znaczeniu badań naukowych, edukacji i kapitału intelektualnego w roz-

woju Szczecina świadczy zaproponowana w wyniku przeprowadzonych badań 

pożądana Wizja Szczecina 2025
13

: 

a) Szczecin – miasto metropolitalne, o intensywnych związkach z zagra-

nicą, głównie z Niemcami i Skandynawią, atrakcyjne dla gmin sąsia-

dujących, miasto otwarte na nowe idee i przybyszów z innych regio-

nów i krajów; 

                                                             
12  Zob. Diagnoza społeczno-gospodarcza Szczecina, WYG International, Szczecin, maj 2011; 

Strategia Rozwoju Szczecina 2025, WYG International, Szczecin, maj 2011. W realizacji tego 
projektu brali udział pracownicy szczecińskich uczelni, w tym autorzy niniejszego artykułu głów-

nie w sferze społecznej. 
13  Strategia Rozwoju…, op. cit., s. 40. 
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b) Szczecin – miasto postindustrialne, oferujące atrakcyjne miejsca pracy, 

ośrodek rozwoju usług nowoczesnych i wybranych usług tradycyjnych 

(w tym portowo-żeglugowych); 

c) Szczecin –  miasto inwestujące w wiedzę, zorientowane na nowocze-

sną edukację, mające bogatą ofertę kształcenia na poziomie akademic-

kim, również dla obcokrajowców; 

d) Szczecin – miasto będące ważnym ośrodkiem rozwoju sfery IT, inno-

wacji techniczno-technologicznych i badań w wybranych dziedzinach 

(np. genetyka, nanotechnologie, oceanotechnika); 

e) Szczecin – miasto z rozwiniętym węzłem transportowo-logistycznym, 

opartym na porcie morskim i śródlądowym, połączeniach drogowych, 

kolejowych i lotniczych; 

f) Szczecin – miasto o znacznych zasobach zieleni i wód, bezpieczne, 

przyjazne i atrakcyjne dla mieszkańców, inwestorów i turystów, oferu-

jące bogaty program kulturalny oraz wysoką jakość życia 

i wypoczynku. 

Struktura wytyczonych celów rozwoju Szczecina do 2025 roku obejmuje 

misję, cztery cele strategiczne i dwanaście celów operacyjnych. Wyznaczono 

następujące cele strategiczne14: 

a) Szczecin – miasto wysokiej jakości życia; 

b) Szczecin – miasto nowoczesnej, konkurencyjnej i innowacyjnej go-

spodarki; 

c) Szczecin – miasto o wysokim kapitale intelektualnym; 

d) Szczecin – atrakcyjne miasto metropolitalne. 

Realizacji każdego celu strategicznego służą trzy cele operacyjne
15

. 

                                                             
14  Ibidem, s. 41. 
15 Do realizacji I celu strategicznego służą cele operacyjne: Ochrona oraz wykorzystanie walo-

rów przyrodniczych; Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej; Wspieranie rozwoju efektyw-

nych usług społecznych; realizacji II celu strategicznego: Wspieranie rozwoju biznesu lokalnego 
i dopływu inwestycji zewnętrznych; Podnoszenie innowacyjności przedsiębiorstw; Zdynamizo-
wanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno-
kulturowego; realizacji III celu: Budowanie kapitału społecznego szczecinian, wzrost zaufania 
między ludźmi, poprawa relacji miasto–obywatel oraz pobudzanie aktywności społecznej; Wspie-
ranie rozwoju szczecińskiego ośrodka naukowego oraz współpracy środowisk nauki, gospodarki, 
kultury, sportu oraz lokalnych elit; Poszerzanie zakresu, dostępności i jakości edukacji; realizacji 
IV celu: Intensyfikacja i wzrost efektywności współpracy międzynarodowej; Poprawa dostępno-

ści transportowej i układu komunikacyjnego miasta; Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropo-
litalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż miasta. 
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Należy podkreślić, że w ramach III celu strategicznego „Szczecin – miasto 

o wysokim kapitale intelektualnym” wyodrębniono cel operacyjny III.2. 

„Wspieranie rozwoju szczecińskiego ośrodka naukowego oraz współpracy śro-

dowisk nauki, gospodarki, kultury, sportu oraz lokalnych elit”. W opisie tego 

celu strategicznego między innymi stwierdzono, że „Wspieranie nauki ma stra-

tegiczne znaczenie dla Szczecina. Przekształcenie szczecińskiej gospodarki, 

o niskim poziomie innowacyjności, w gospodarkę nowoczesną, opartą na wie-

dzy, wymaga wzmocnienia potencjału naukowego i dydaktycznego szczeciń-

skich uczelni (publicznych i niepublicznych) oraz włączenia ich w krajową 

i międzynarodową sieć wymiany wiedzy. Wysoki poziom tego potencjału bę-

dzie generować impulsy dla powstawania nowoczesnych przedsięwzięć gospo-

darczych w mieście i regionie; równocześnie jego rozwój powinien być skore-

lowany z potrzebami i tendencjami szczecińskiego rynku pracy w celu kształce-

nia nie tylko wysoko kwalifikowanych specjalistów, ale także specjalistów po-

szukiwanych przez przedsiębiorców, szczególnie w dziedzinach istotnych dla 

rozwoju miasta”
16

. 

4. Foresight regionalny rynku pracy jako przykład badań naukowych słu-

żących rozwojowi JST 

Badaniami naukowymi służącymi rozwojowi regionalnemu i rozwojowi 

kapitału intelektualnego JST był również projekt Foresight obszaru tematycz-

nego rynek pracy województwa zachodniopomorskiego
17

, przeprowadzony na 

zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego 

w 2010 roku. Badania typu foresight ogólnie mają na celu projekcję trendów 

rozwoju i na tej podstawie wskazanie oraz ocenę przyszłych potrzeb, szans i za-

grożeń związanych z rozwojem społeczno-gospodarczym. Głównym celem tych 

badań było wskazanie kierunku, w jakim będzie się rozwijała gospodarka wo-

jewództwa zachodniopomorskiego, oraz określenie regionalnych trendów zapo-

trzebowania przez innowacyjne przedsiębiorstwa na kadry, w tym w podziale 

na poszczególne branże, w perspektywie 2030 roku. Przeprowadzając badania, 

                                                             
16  Strategia Rozwoju…, op. cit., s. 51. 
17  Foresight obszaru tematycznego rynek pracy województwa zachodniopomorskiego, raport 

końcowy, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin, październik 

2010. W realizacji tego projektu brali udział pracownicy szczecińskich uczelni, w tym również 
autorzy niniejszego artykułu. 
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wykorzystano metody eksperckie, polegające na „wydobywaniu” z ekspertów 

zgromadzonej przez nich w ramach studiów i doświadczeń wiedzy, i to zarówno 

wiedzy uświadomionej, jak i tej nieuświadomionej (np. poprzez burze mózgów, 

badanie Delphi), i poddanie jej odpowiedniemu przetworzeniu (np. poprzez 

analizę SWOT lub PEST). Założono, że wypracowane w projekcje scenariusze 

powinny być podstawą do przygotowania długofalowych działań o charakterze 

strategicznym w obszarze rynku pracy ze strony administracji regionu i mogą 

być podstawą aktywnej polityki społeczno-ekonomicznej. 

Należy podkreślić, że w ramach badań Foresight regionalny rynku pracy 

określono zintegrowane scenariusze rozwoju rynku pracy w województwie za-

chodniopomorskim: scenariusz przełomu/skoku, będący scenariuszem najbar-

dziej pożądanym, oraz scenariusz kontynuacji. Wyodrębniono cztery najważ-

niejsze czynniki decydujące o przejściu od stanu obecnego do scenariusza prze-

łomu/skoku
18

: 

a) polityka i strategia wobec inwestorów – spójność działań, skuteczniej-

sza strategia, dobra oferta, wykwalifikowane kadry, pierwszeństwo we 

wszystkich priorytetach; 

b) gospodarka oparta na wiedzy – ośrodki badawczo-rozwojowe, integra-

cja środowisk naukowych i biznesu, budowa kapitału intelektualnego 

regionu; 

c) kapitał społeczny regionu – integracja społeczna, zaangażowanie spo-

łeczne, współpraca, relacje, akceptacja dla zmian, zaufanie, szybkie 

przystosowanie się; 

d) zasoby endogeniczne regionu – identyfikacja najważniejszych zaso-

bów województwa w wymiar konkurencji europejskiej lub przynajm-

niej makroregionu – (basen Morza Bałtyckiego, Pomerania itp.), prze-

wagi są ofertą dla ludzi, inwestorów, zespołów naukowych. 

Scenariusz przełomu/skoku zakłada między innymi
19

, że sytuacja demo-

graficzna (spadek liczby studentów), prawna (zmiany w ustawie o szkolnictwie 

wyższym), ekonomiczna (niskie zarobki naukowców) oraz polityka naukowa 

Polski, której kontynuacją jest polityka regionalna, wymusi zmianę zaangażo-

wania naukowców, integrację środowisk naukowych, biznesowych oraz organi-

zacje wsparcia biznesu na rzecz realizacji wspólnych celów; powstaną zespoły 

badacze przy instytucjach i ośrodkach badawczo-rozwojowych, które będą 

                                                             
18  Ibidem, s. 75. 
19  Ibidem, s. 78. 
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w stanie generować innowacyjne rozwiązania; realizowane projekty przyciągną 

naukowców z innych ośrodków, a kadra regionalna zasili inne zespoły badaw-

cze. Jest to bardzo ważna teza z punktu widzenia roli badań naukowych i edu-

kacji w rozwoju zachodniopomorskich JST. 

W ramach analizowanego badania Foresight regionalny rynku pracy rów-

nież zebrano i przeanalizowano opinie eksperckie na temat wybranych aspek-

tów rynku pracy w województwie zachodniopomorskim określające: czynniki 

społeczne, ekonomiczne i polityczne determinujące podaż i popyt na kadry 

w regionie w długim okresie pod kątem wspierania innowacyjności; regionalne 

tendencje zapotrzebowania przez innowacyjne przedsiębiorstwa na kadry 

w długim okresie w podziale na branże; najbardziej przydatne kwalifikacje pra-

cowników w długim okresie w odniesieniu do warunków nowoczesnej gospo-

darki w regionie; kompetencje pracownicze oraz metody tworzenia i rozwijania 

wiedzy w organizacji istotne dla procesu kreowania wartości przedsiębiorstw 

w województwie; szanse i zagrożenia mające wpływ na rozwój określonych 

kwalifikacji w regionie; kierunki, wielkości i rodzaje szkoleń, które będą po-

trzebne na rynku zachodniopomorskim w celu lepszego kształtowania kompe-

tencji kadr w przyszłości; kierunki kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych, 

zawodowych oraz na uczelniach wyższych pod kątem zapotrzebowania na ka-

dry w przyszłości; zawody i kompetencje schyłkowe z punktu widzenia gospo-

darki regionu z przyszłości; przewidywane zmiany demograficzne na rynku 

pracy; dziedziny, w jakie jednostki samorządu terytorialnego województwa za-

chodniopomorskiego powinny być zaangażowane, by wspierać długoterminowo 

rozwój zasobów ludzkich nastawionych na innowacyjność. 

Podsumowanie 

W ciągu najbliższych lat niezwykle ważna dla rozwoju kapitału intelektu-

alnego JST będzie rola uniwersytetów i innych uczelni wyższych. Z jednej stro-

ny uczelnie powinny odpowiadać na zapotrzebowanie rynku pracy przez wła-

ściwe kształcenie studentów, z drugiej zaś muszą dbać o potencjał badawczo-

rozwojowy. Na poziomie mikro władze regionalne i lokalne powinny współ-

tworzyć przestrzeń, w której innowacyjny biznes oraz środowisko naukowe 

mogą się komunikować i współpracować – uczestnicząc w tworzeniu parków 

naukowo-technologicznych, klastrów oraz inkubatorów przedsiębiorczości
20

. 

                                                             
20  www.polska2030.pl (1.06.2011). 
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Ewentualne uruchomienie nowych biegunów wzrostu JST zależy od zinte-

growanej aktywności wszystkich instytucji i ośrodków współodpowiedzialnych 

za rozwój lokalny i regionalny: władz samorządowych i rządowych, przedsię-

biorców i menedżerów, instytucji bankowo-finansowych, instytucji naukowych 

i edukacyjnych, organizacji pozarządowych, mass mediów oraz samych miesz-

kańców poszczególnych JST. Warto pamiętać, że wkładem uczelni do rozwoju 

kapitału intelektualnego są studia podyplomowe, MBA i doktoranckie. Nie spo-

sób też pominąć udziału naukowców w tworzeniu oraz aktualizacji strategii 

i programów rozwoju regionów i subregionów.  

Korzystne jest, że w województwie zachodniopomorskim są realizowane 

projekty badawcze służące rozwojowi lokalnemu i regionalnemu JST. Przykła-

dem tego typu badań naukowych były przeanalizowane w niniejszym opraco-

waniu studia przypadków: Aktualizacja Strategii Rozwoju Szczecina oraz opra-

cowanie średniookresowego programu rozwoju, przeprowadzona na zlecenie 

Gminy Miasto Szczecin w latach 2009–2011, oraz Foresight obszaru tematycz-

nego rynek pracy województwa zachodniopomorskiego, przeprowadzony na 

zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego 

w 2010 roku. 
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RESEARCH AND EDUCATION IN THE DEVELOPMENT 

OF INTELLECTUAL CAPITAL OF LOCAL GOVERNMENT UNITS 

Summary 

Currently, under development of the economy and society based on knowledge the 

scientific research and education, and intellectual capital are considered the key factors 

of socio-economic development. The aim of the study is an indication of the importance 

of research and education in the development of intellectual capital with consideration 

of the local government units (LGUs). 

The paper presents the development of intellectual capital as a challenge to LGUs. 

The role of research and education in the development of LGUs is discussed. In addi-

tion, two examples of research serving the development of LGUs in zachodniopomor-

skie voivodeship: Update on Development Strategy of Szczecin and Foresight on the 

Regional Labour Market. 

Translated by Stanisław Flejterski and Ireneusz Jaźwiński 



 

 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO  

NR 683 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 77 2011 

 

DAGMARA HAJDYS 

University of Lodz 

REGIONAL OPERATIONAL PROGRAM 

FOR THE LODZ VOIVODESHIP AS A VEHICLE 

OF THE REGIONAL DEVELOPMENT STRATEGY 

Introduction 

In 2006 Polish Parliament passed a law setting out the rules of develop-

ment policy
1
. Mainly intended to coordinate socio-economic policies at the na-

tional, regional and local levels, the new law also named entities responsible for 

development policy and described the mode of their cooperation. The underly-

ing goal was to create an environment enabling the best use of the resources of-

fered by the structural funds and the Cohesion Fund. 

While the national development policy has been made the responsibility of 

the Council of Ministers, its regional and local levels have been assigned, re-

spectively, to the self-governing voivodeships (regional councils) and the self-

governing counties and communes (county councils and commune or town 

councils). 

The fundamental strategic document defining the objectives and priorities 

in Poland’s socio-economic development is the National Development Strat-

egy 2007–2015. Together with the National Reform Programme 2005-2008 it 

has been used as a basis for developing and enacting the National Strategic Ref-

erence Framework 2007–2013 (National Cohesion Strategy 2007–2013 – 

NCS). 

                                                             
1  Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Dz.U. 2006, 

nr 227, poz. 1658. 
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The NCS’s strategic objective and horizontal goals have been worked out 

in response to the challenges raised by the Lisbon Strategy and the results of 

a socio-economic analysis. The strategic objective has been designed to create 

an environment conducive to increasing the competitiveness of a knowledge-

based and entrepreneurial economy that ensures employment growth, as well as 

improved social, economic and spatial cohesion. 

To attain the strategic objective, several horizontal goals have been de-

fined, such as
2
: 

a) improved functioning standard of public institutions and development 

of partnership mechanisms, 

b) better quality of human capital and enhanced social cohesion, 

c) provision and modernisation of technical and social infrastructure to 

make Poland more competitive, 

d) helping enterprises become more competitive and innovative, 

e) increasing the competitiveness of Polish regions, 

f) providing rural areas with equal development opportunities and foster-

ing their structural transformations. 

The tools for achieving the strategic objective and the horizontal goals are 

six operational programmes and 16 Regional Operational Programmes managed 

by the regions. 

Because of the NCS goals, the major role in distributing the EU funds has 

been given to the regional self-governments, which control 25% of the coun-

try’s 2007–2013 funding. Each Voivodeship Board has been obligated to de-

velop their regional operational programmes to be co-funded by the European 

Regional Development Fund (ERDF).  

This article presents the implementation status of the Regional Operational 

Programme for the Lodz Voivodeship. The analysis will be based on the data 

obtained directly from the Lodz Marshal’s Office and from the website of the 

Ministry of Regional Development (MRD). 

                                                             
2  Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007–2013 wspierające wzrost gospodarczy 

i zatrudnienie. Narodowa Strategia Spójności, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 
2006. 
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1. The Regional Operational Programme for the Lodz Voivodeship 2007–

20013 – its objective and structure 

The Regional Operational Programme for the Lodz Voivodeship 2007–

2013 (ROP LV) has been designed as a tool using the ERDF funds to further the 

implementation of the Lodz Voivodeship Development Strategy 2007–2020. 

This operational document charts the main lines of regional development 

towards
3
: 

a) higher economic competitiveness, 

b) popularization of sustainable development in the region, and 

c) enhanced social, economic and spatial cohesion. 

The document’s foundations are the MRD’s guidelines and the lessons 

learnt during the previous programming period. The ROP LV was approved by 

the European Commission’s decision of 2 October 2007 accepting, under 

Community aid, the ERDF operational programme for the region of Lodz cov-

ered by the convergence objective. 

The strategic objective of the ROP LV is „to integrate the region into the 

European and global socio-economic space as a Central European centre of de-

velopment attractive for residents and business, and to strive to ensure the re-

gion’s internal cohesion, while maintaining its diversity”
4
.  

Under the EC regulation 1083/2006, the body responsible for the pro-

gramme management to the European Commission is the Voivodeship Board. 

The Lodz voivodeship has received € 1,006.38 million from the ERDF to 

carry out its RPO. The domestic matching funds are estimated at € 276 million; 

of which € 155 million are public funds and € 121 million come from private 

sources. The voivodeship accounts for 5.40% of the ERDF’s financial alloca-

tion to Poland, calculated according to an algorithm accepted by the Council of 

Ministers.  

With more than a 20% share in the EU’s cohesion policy budget for the 

years 2007-2013, Poland has become the greatest beneficiary of the policy. The 

country will receive a total of € 67.3 bn, enhanced with public and private 

matching funds estimated at around € 11.9 bn and € 6.4 bn, respectively. Table 

1 shows the distribution of the ROP funds among particular voivodeships. 

                                                             
3  Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007–2013, Łódź, Sep-

tember 2007, p. 4. 
4  Ibidem, p. 4. 
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Table 1 

Funding distributed among voivodeships’ ROPs (€ million) 

Voivodeship ERDF funds 
Domestic public and 

private funds 

Total amount under 

ROP 

Dolnośląskie 1 213.10 348.00 1 561.10 

Kujawsko-pomorskie 951.00 294.00 1 245.00 

Lubelskie 1 155.85 480.91 1 636.76 

Lubuskie 439.10 150.04 589.14 

Łódzkie 1 006.38 276.00 1 282.38 

Małopolskie 1 147.70 142.57 1 290.27 

Mazowieckie 1 831.50 323.20 2 154.70 

Opolskie 427.14 75.37 502.51 

Podkarpackie 1 136.30 331.94 1 468.24 

Podlaskie 636.20 114.04 750.24 

Pomorskie 885.06 342.10 1 227.16 

Śląskie 1 712.98 303.71 2 016.69 

Świętokrzyskie 725. 81 128.08 853.89 

Warmińsko-mazurskie 1 036.60 501.93 1 538.53 

Wielkopolskie 1 272.80 415.22 1 688.02 

Zachodniopomorskie 835.43 n/a n/a 

Source: developed by the author based on the website data on Regional Operational 

Programmes implemented by particular voivodeships. 

The vehicle for attaining the strategic objective of the ROP LV is activities 

divided among priority axes I–VII. Table 2 displays the amounts of funding al-

located to the particular axes. 

Table 2 

Distribution of the 2007–2013 ERDF funds among priority axes in the Lodz voivode-

ship 

Specification 
ERDF funds 
 (€ million) 

Priority axis I: Transport infrastructure 241.53 

Priority axis II: Environmental protection, hazard prevention and power 
sector 

171.08 

Priority axis III: Economy, innovation, entrepreneurship 271.72 

Priority axis IV: Information society 70.44 

Priority axis V: Social infrastructure 120.76 

Priority axis VI: Urban renewal 100.63 

Priority axis VII: Technical assistance 30.19 



100 Dagmara Hajdys 

 

Specification 
ERDF funds 

 (€ million) 

Total 1 006.38 

Source: developed by the author based on the Szczegółowy opis osi priorytetowych Re-

gionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007–

2013, Łódź 2011, p. 7.  

Most ERDF funds (27%) have been directed to axis III for the develop-

ment of innovative and competitive economy in the region. 

Between 2007 and 2013 this axis will receive € 418 million, almost € 272 

million provided by the ERDF itself and € 138.6 million coming from domestic 

public and private sources (33.6 and 105 million euros, respectively)5.  

The distribution of the ERDF funds among the ROP LV axes is shown in 

Graph 1. 

Axis III
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Graph 1.  ERDF’s financial contribution to ROP LV 2007–2013 by priority axis 

Source: Podręcznik beneficjenta III osi priorytetowej…, op. cit., p. 20. 

                                                             
5  Podręcznik beneficjenta III osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-

wództwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Łódź 2010, p. 19. 
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Special emphasis has also been laid on axis I Transport infrastructure and 

axis II Environmental protection, hazard prevention and power sector that have 

been allocated, respectively, € 241.53 million and € 171.08 million (i.e. 24% 

and 17% of the funding made available to the Lodz voivodeship). 

2. Implementation status of the Regional Operational Programme for the 

Lodz voivodeship 

The data obtained from the National Information System KSI SIMIK 07–

13 show 168,500 applications totalling PLN 380.6 bn that were submitted in the 

country between the start of the structural programmes and 31 March 2011.  

Based on the applications, 53,626 funding contracts amounting to PLN 

235.4 bn (62.1% of the current allocation) have been signed with the beneficiar-

ies.  

As far as the ROP LV is concerned, 930 contracts were concluded by the 

same date. Their total value of PLN 3,236,507,957.14  translates into PLN 

1,277.03 of  EU funding per capita in the voivodeship. Table 3 shows the num-

bers and the values of the contracts with respect to the priority axis. 

Table 3 

Numbers of contracts and funding granted under ROP LV as on 31 March 2011 

Priority axis 
Contract 

Number Value 

Priority axis I 63 857,116,314.98 

Priority axis II 155 561,925,393. 31 

Priority axis III 426 831,115,767.24 

Priority axis IV 190 272,049,447.19 

Priority axis V 85 469,478,479.66 

Priority axis VI 7 168,742,055.01 

Priority axis VII 4 58,536,954.25 

Total 930 3,236,507,957.14 

Source:  developed by the author based on the ROP Department’s data, Marshals Office 

in Lodz. 

                                                             
 EBC PLN/€ exchange rate on 30 Dec. 2010 = 3.9650. 
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Most contracts have been signed in relation to axis III for economy, inno-

vation and entrepreneurship. This category of beneficiaries is assisted by the 

Entrepreneur Service Centre in Lodz. The next two very popular categories of 

activities attracting large numbers of applications are covered by axis II (envi-

ronmental protection) and axis IV (information society). 

The special interest that the prospective beneficiaries have shown in all 

three axes since the very beginning of the programme have resulted in over 

1,500 funding applications directed to the Managing Authority. Table 4 shows 

their distribution among priority axes. 

Table 4 

Numbers of applications submitted to ROP LV 2007–2013 

Priority axis 

No. of applications 

Submitted  Meeting formal  
criteria 

Meeting business 
criteria 

Rejected 

Priority axis I 227 99 80 48 

Priority axis II 509 282 266 227 

Priority axis III 6 6 5 1 

Priority axis IV 479 257 207 222 

Priority axis V 357 185 153 172 

Priority axis VI 9 8 8 1 

Total 1 587 837 579 671 

Source: developed by the author based on the ROP Department’s data, op. cit. 

The five years of the ROP LV implementation provide grounds for a posi-

tive assessment of the beneficiaries’ interest in the EU aid’s funds. Neverthe-

less, the applicants still struggle to comply with the formal and business guide-

lines that regulate application writing. The Managing Institution invariably dis-

qualifies almost half of the applications because of various shortcomings. The 

most frequently found are the following
6
: 

a) projects scheduled for unreasonably long periods, 

b) data inconsistencies, 

c) relatively or completely unrealistic project assumptions, 

d) the electronic version and the paper version of a project being at vari-

ance, 

                                                             
6  Wnioski do Unii Europejskiej, www.wnioski-ue.pl (5 June 2011). 
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e) budgets showing items that were not indicated in the application, 

f) miscalculated amounts of the funding requested and of the applicant’s 

own contribution, 

g) „bloated” costs, 

h) numerical inconsistencies between the application and the attachments, 

i) the obligatory attachments are either missing or have a wrong form. 

The voivodeship of Lodz has many information centres with staff helping 

the beneficiaries prepare their applications. Training-oriented meetings are also 

frequently delivered. This educational activity aims to familiarize a possibly 

large group of the potential beneficiaries with the correct ways of writing appli-

cations and with settling the amounts granted as required by the relevant regula-

tions. 

As shown by the ROP LV data as on 31 March 2011, the programme has 

spent on contracts 75.8% of its budget, which ranks the voivodeship seventh in 

the country
7
. Its counties submitted 1,679 applications of which 835 were ap-

proved and cleared for funding estimated at PLN 3,415,078,777.59. Ultimately, 

688 contracts totalling PLN 2,706,933,408.90 have been signed.  

 

Chart 1. Best-ranked counties using EU funds under ROP LV 2007–2013 (PLN) 

Source: developed by the author based on Informacja na temat stanu wdrażania Regio-

nalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007–2013, 

www.ROP.lodzkie.pl. 

                                                             
7  Wykorzystanie środków UE w ramach strategii wykorzystania Funduszu Spójności na lata 

2004–2006 and Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007–2013, Informacja miesięczna 
za marzec 2011 r., www.mrr.gov.pl (6 June 2011). 
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The City of Lodz is the most active seeker of the ROP LV funds. It has 

raised € 166,901,488, i.e. 25% of all funds distributed under the programme so 

far. Accounting for 193 of funding contracts signed in the voivodeship, it is 

a leader in this field too. The next most successful units are the Zgierski County 

(8%), Poddębicki County (6%), Piotrkowski County (4%) and Bełchatowski 

County (4%).  

These data point out that the beneficiaries improve their skills of raising 

EU grants and this translates into larger numbers of projects driving regional 

development. 

Conclusion 

The fact that the Regional Operational Programmes are the only ones that 

are entirely controlled by the voivodeships makes them crucial for both local 

and regional development. As well as being correlated with the goals defined in 

the strategies of particular voivodeships, the RPO goals are designed to provide 

flexible responses to the needs identified within the particular regions. The 

range of activities that the ROP LV recommends has been developed to improve 

the residents’ quality of life and to make the region competitive vis-à-vis other 

units. 

The skills of raising EU funds and the experience that the Lodz voivode-

ship gained during the financial perspective 2004–2006 have turned out to be 

invaluable. The new financial perspective has brought larger numbers of appli-

cations and so contracts are also concluded more often. That 75% of the ROP’s 

budget has been used by 31 March 2011 is an indication that the Community’s 

aid funds are sought not only systematically, but also in compliance with the 

pertinent guidelines. Although the voivodeship has not been ranked among the 

top leaders, the pace with which the aid funds are consumed should be assessed 

as satisfactory. The evidence in support of the opinion is the range of the com-

pleted projects that already today set new quality of living standards in the re-

gion and make it an attractive area for those seeking culture and recreation. 
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Wykorzystanie środków UE w ramach strategii wykorzystania Funduszu Spójności na 

lata 2004–2006 oraz Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007–2013, 

Informacja miesięczna za marzec 2011 r. (EU funds used under the strategy of uti-

lization of Cohesion Fund’s resources for the years 2004–2006 and the National 

Strategic Reference Framework 2007–2013), www.mrr.gov.pl.  

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 

JAKO ELEMENT STRATEGII ROZWOJU REGIONALNEGO 

Streszczenie 

Polityka lokalna i regionalna stanowi jedno z istotnych działań zmierzających do 

uatrakcyjnienia regionu i uczynienia go konkurencyjnym. Istotne znaczenie w tych 

działaniach odgrywają fundusze strukturalne Unii Europejskiej. W okresie programo-

wym 2007–2013 Polska jest największym beneficjentem europejskiej polityki spójno-

ści, dla którego przypadnie ponad 20% wszystkich środków finansowych przeznaczo-
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nych z budżetu Unii Europejskiej na realizację polityki spójności. Alokacja wyniesie 

67,3 mld euro, która uzupełniona ma być krajowym wkładem publicznym w wysokości 

około 11,9 mld euro oraz wkładem prywatnym na poziomie 6,4 mld euro. Ważna rola 

w rozdysponowaniu środków przypada województwom, które opracowały Regionalne 

Programy Operacyjne. W województwie łódzkim w ramach RPO do zagospodarowania 

jest kwota 1 006,38 mln euro z EFRR, wspierana środkami krajowymi na poziomie 

276,00 mln euro. Realizacja celu strategicznego zawartego w Regionalnym Programie 

Operacyjnym Województwa Łódzkiego następuje poprzez realizację zadań objętych 

siedmioma osiami priorytetowymi. W opracowaniu przedstawiono zakres zagadnień ob-

jętych poszczególnymi osiami priorytetowymi i wartość środków z EFRR w rozbiciu na 

poszczególne osie. Przedstawiono stan realizacji RPO WŁ na koniec I kwartału 2011 r. 

oraz stopień wykorzystania środków przez najaktywniejsze powiaty województwa 

łódzkiego. Analiza przeprowadzona została w oparciu o dane uzyskane w Urzędzie 

Marszałkowskim Województwa Łódzkiego oraz dane publikowane na stronie Minister-

stwa Rozwoju Regionalnego i RPO WŁ. 



 

 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO  

NR 683 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 77 2011 

 

WOJCIECH JARECKI 

Uniwersytet Szczeciński 

UCZELNIE WYŻSZE 

JAKO ŹRÓDŁO KORZYŚCI DLA WŁADZ MIASTA 

Wprowadzenie  

Na przełomie lat 50. i 60. XX wieku rozwijała się wiedza nazywana teorią 

kapitału ludzkiego. W myśl tej teorii człowiek jest najwartościowszym elemen-

tem w zasobach przedsiębiorstwa, gdyż jego wiedza i umiejętności oraz zdro-

wie mają największy wpływ na wielkość i jakość produktów oraz świadczonych 

usług, a w konsekwencji na wzrost gospodarczy. Uznano, że podstawowym wa-

runkiem tworzenia i rozwoju kapitału ludzkiego w długim okresie są inwestycje 

w kształcenie ludzi. W skali makroekonomicznej wpływa ono bezpośrednio na 

rozwój gospodarczy danego kraju. W skali mikroekonomicznej jakość kapitału 

ludzkiego ujawnia się w wydajności pracy i konkurencyjności przedsiębiorstw. 

Wydajność pracy z kolei bezpośrednio wpływa na wysokość wynagrodzeń pra-

cowników oraz zadowolenie z pracy i z życia, motywuje do doskonalenia oso-

bowego i poprawy warunków bytowych.  

Podstawy teorii kapitału ludzkiego zostały sformułowane przez T.W. 

Schulza
1
, który korzystał również z prac J. Mincera

2
 i G.S. Beckera

3
. Później 

                                                             
1  T.W. Schultz, Investment in Human Capital, „The American Economic Review” 1961, 

No. 1, s. 1–17; idem, Reflection on Investment in Man, „Journal of Political Economy” 1962, 
No. 5; idem, The Economic Value of Education, New York 1963; idem, The Rate of Return in Al-
locating Investment Resources to Education, „Journal of Human Resources” 1967, No 2. 

2  J. Mincer, Investment in Human Capital and Personal Income Distribution, „Journal of Po-

litical Economy” 1958, Vol. 66, No. 4, s. 281–302; idem, On-the-job Training: Costs, Returns and 
Some Implications, „Journal of Political Economy” 1962, No 5. 
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teoria ta została przez Beckera rozwinięta i opisana
4
. Zgodnie z tą teorią, nakła-

dy finansowe na podnoszenie jakości tego czynnika traktuje się jak nakłady in-

westycyjne. T.W. Schultz wyodrębnił pięć rodzajów nakładów rozwijających 

kapitał ludzki
5
: 

a) edukację formalną, 

b) kształcenie w miejscu pracy, 

c) zdrowie, 

d) programy studiów dla dorosłych, 

e) migracje. 

Za podstawowe uznaje się nakłady na edukację, gdyż one wpływają na 

dalsze inwestycje – dbanie o stan zdrowia, rozwój zainteresowań naukowych, 

chęć do własnego rozwoju, możliwość adaptacji i implementacji nowych tech-

nologii itd. Poza tymi korzyściami, wynikającymi z podniesienia poziomu wy-

kształcenia i posiadanej wiedzy przez społeczeństwo, które z kolei wpływają na 

rozwój państw, a w mniejszej skali – regionów czy miast, istnieją bezpośrednie 

korzyści pieniężne z osób inwestujących w swoją edukację. Korzyści te wyni-

kają z samej inwestycji, która tworzy popyt, czym zainteresowani powinni być 

zarządzający miastem, regionem oraz państwem. Dotyczy to w szczególności 

inwestycji w studiowanie, gdyż w zasadzie, w kształceniu formalnym, tylko ten 

poziom edukacji należy traktować stricte w kategoriach inwestycyjnych. 

Ze zdobywaniem wiedzy, szczególnie przez studiowanie, związane są 

koszty jawne i ukryte. Z punktu widzenia niniejszego artykuły za najważniejsze 

uznano koszty jawne – bezpośrednio i pośrednio związane ze studiami. Osza-

cowanie bowiem wielkości tych kosztów może służyć do określenia wysokości 

środków pieniężnych pozostawionych w miejscowości studiowania. Dotyczy to 

być może w większym stopniu kosztów pośrednich. 

Mając powyższe na uwadze, postanowiono zbadać, jaką wielkość środków 

pieniężnych zostawia w miejscowości studiowania w ciągu roku akademickiego 

student kierunków ekonomicznych. Przy założeniu, że studenci innych kierun-

ków mają zbliżoną wielkość wydatków, autor przeprowadzi szacunki wielkości 

                                                                                                                                                     
3  G.S. Becker, Investment in Human Capital: A Theoretical Analysis, „The Journal of Politi-

cal Economy” 1962, Vol. 70, No. 5, Part 2, s. 9–49; idem, Underinvestment in College Education, 
„American Economic Review” 1960, No. 5, s. 346. 

4  Idem, Human Capital. A Theoretical Analysis with Special Reference to Education National 
Bureau of Economic Research, New York 1975; idem, The Economic Approach to Human Beha-
vior, University of Chicago Press, Chicago 1976. 

5  T.W. Schultz, Investing in People, University California Press, Berkelay & Los Angeles 
1981, s. 129. 
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wydatków wszystkich studentów w ciągu roku w województwie zachodniopo-

morskim. Rozróżniono przy tym studentów stacjonarnych i niestacjonarnych. 

Postawiona teza brzmi: podejmowanie studiów przynosi na tyle duże korzyści 

pieniężne miastu, przedsiębiorstwom i dla regionalnego rynku pracy, że jego 

władze powinny być zainteresowane wsparciem finansowym lub organizacyj-

nym osób studiujących.  

Badania przeprowadzono za pomocą formularzy ankiet na wydziałach stu-

diów stacjonarnych: Uniwersytet Szczeciński – Wydział Nauk Ekonomicznych 

i Zarządzania (WNEiZ) oraz Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług (WZiE-

U), oraz niestacjonarnych: WNEiZ, WZiEU, Zachodniopomorska Szkoła Biz-

nesu (ZSB), Wydział Ekonomii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Techno-

logicznego (ZUT)
6
 oraz w punkcie wykładowym WNEiZ w Wałczu. 

Uzyskano 1072 poprawnie wypełnione formularze ankiet (na 2133 prze-

prowadzane). Dokonano proporcjonalnego doboru próby – ankietowano z każ-

dego rocznika losowo wybrane dwie grupy studenckie (około 40 osób), jedynie 

z WNEiZ ze studiów stacjonarnych ankietowano po 2 grupy z każdego kierun-

ku studiów i ponad 50% z piątego roku wszystkich kierunków. Badania prze-

prowadzono w okresie październik 2008 – czerwiec 2009 roku na pięciu latach 

studiów. Studenci wypełniali ankietę, która była zabierana przez ankietera i od-

dawana do uzupełnienia w kolejnych kwartałach. Dobór próby w wymiarze ilo-

ściowym przedstawiono w tabeli 1. 

Tabela 1 

Liczba badanych studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych  

według wydziałów 

Wyszczególnienie 
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

WNEiZ WZiEU razem WNEiZ WZiEU ZUT ZSB Wałcz razem 

Liczba studentów 428 102 530 128 92 106 97 119 542 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

Aby zrealizować postawiony cel i zweryfikować postawioną hipotezę, naj-

pierw przedstawiono od strony teoretycznej kwestię wydatków pośrednich 

i bezpośrednich ponoszonych na kształcenie, następnie scharakteryzowano sy-

                                                             
6  ZUT powstał w 2009 r. z połączenia Politechniki Szczecińskiej i Akademii Rolniczej. 
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tuację na rynku szkolnictwa wyższego w województwie zachodniopomorskim, 

ze szczególnym uwzględnieniem Szczecina i kierunków ekonomicznych, 

a w części empirycznej zaprezentowano badania własne. 

1. Indywidualne wydatki na kształcenie – ujęcie teoretyczne 

Duża część kosztów studiowania to koszty jawne, związane bezpośrednio 

i pośrednio z kształceniem. Dwa pierwsze z wymienionych poniżej kosztów na-

leżą do bezpośrednich, a pozostałe do pośrednich. Wyróżnia się zatem następu-

jące koszty
7
: 

a) materiałów do nauki, w tym podręczników, akcesoriów biurowych, 

b) opłat bezpośrednich za studia, 

c) zamieszkania, 

d) wyżywienia, 

e) ubioru, 

f) środków transportu, 

g) środków na ochronę zdrowia, w tym na ubezpieczenie, 

h) środków komunikacji (Internet, telefon itp.), 

i) czasu wolnego, kultury i sportu, 

j) dodatkowych kursów, szkoleń itd. 

Na wyżywienie, odzież i obuwie, ubezpieczenie i środki medyczne, opłaty 

za telefon, Internet, RTV, rozrywkę, kulturę oraz koszty przejazdu i zamieszka-

nia wydaje się niezależnie od tego, czy się studiuje, czy pracuje. Dlatego też nie 

uwzględnia się tych kosztów np. przy szacowaniu rentowności kształcenia, jed-

nak koszty te są ponoszone, a w związku z tym powstaje w jakiejś miejscowo-

ści popyt w wysokości tych kosztów. Można przyjąć, że dla osób mieszkają-

cych na stałe w miejscowości, w której studiują, wydatki pośrednie można po-

minąć. Dodatkową korzyścią jednak dla rozwoju miasta czy regionu jest to, że 

przyjeżdża student spoza tego obszaru. Wówczas jest to korzyść w postaci do-

datkowego popytu na mieszkanie, żywność, transport itd. Niekorzystny jest na-

tomiast wyjazd studenta do innej miejscowości na studia. Warto też zauważyć, 

                                                             
7  Die Wirtschaftliche und soziale Lage der Studierenden in der Bundesrepublik Deutschland 

2006, Bundesministerium fuer Bildung und Forschung, Bonn–Berlin 2007, s. 24. 
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że struktura wydatków studentów jest trochę inna niż osób pracujących czy bez-

robotnych, ale można przyjąć, że różnice w strukturze nie są istotne
8
. 

Poza środkami finansowymi do kosztów ponoszonych przez studentów 

można zaliczyć również koszt alternatywny czasu nauki, czyli czas poświęcony 

na przykład na
9
: 

a) zajęcia na uczelni, 

b) naukę w bibliotece, 

c) naukę w domu lub akademiku w ramach przygotowania do zajęć, 

d) naukę na kursach, szkoleniach, 

e) wolontariat, 

f) kulturę (kino, teatr, literatura piękna), 

g) rozrywkę (spotkania towarzyskie, wyjścia do pubów). 

Przedstawione możliwości wykorzystania czasu na naukę zapewne można 

przełożyć na wyniki kształcenia, a w przyszłości częściowo również na wyso-

kość wynagrodzeń, zadowolenie z pracy, stabilność zatrudnienia itd. Są to jed-

nak wielkości nie do oszacowania. Można zatem stwierdzić, że koszty ponoszo-

ne przez poszczególne osoby mogą być różne w zależności od kraju, jego sytu-

acji gospodarczej, rynku pracy itd. 

Korzyści pieniężne ze studenta dla miasta będą zatem sumą indywidual-

nych kosztów bezpośrednich i pośrednich. Będzie jednak konieczne rozróżnie-

nie osób studiujących w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym oraz studentów 

mieszkających i niemieszkających w miejscowości, w której studiują. 

2. Szkolnictwo wyższe ekonomiczne w Szczecinie i województwie zachod-

niopomorskim 

Szczecin należy do średniej wielkości ośrodków akademickich. W roku 

akademickim 2007/2008 funkcjonowały tu 22 uczelnie wyższe (spośród 33 

działających w województwie zachodniopomorskim), z czego 19 miało siedzibę 

w Szczecinie, a pozostałe były filiami i wydziałami zamiejscowymi uczelni 

z innych miast. Szczecińskie uczelnie również prowadziły 5 wydziałów zamiej-

scowych, 2 punkty konsultacyjne, 7 terenowych ośrodków dydaktycznych i 7 

zamiejscowych ośrodków dydaktycznych. 

                                                             
8  M. Kirchner, Geschenkter Wohlstand – Bildungsrenditen eines gebuehrenfreien Hoch-

schulstudium, Universitaet Potsdam, Potsdam 2007, s. 185. 
9  Die Wirtschaftliche und soziale Lage der Studierenden…, op. cit., s. 27–31. 
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W roku akademickim 2008/2009 studiowało w województwie zachodnio-

pomorskim prawie 80 tys. studentów (4,3% ogółu studentów w Polsce), z czego 

prawie 41 tys. na studiach stacjonarnych i ponad 39 tys. na niestacjonarnych. 

Zdecydowana większość studentów studiowała w Szczecinie, głównie na Uni-

wersytecie Szczecińskim (około 30 tys. osób), Politechnice Szczecińskiej (po-

nad 9 tys. osób), Akademii Rolniczej (ponad 7 tys. osób), Pomorskiej Akademii 

Medycznej (około 3 tys. osób), Akademii Morskiej (ponad 3 tys. osób), w Za-

chodniopomorskiej Szkole Biznesu (około 3 tys.) i Wyższej Szkole Humani-

stycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej (ponad 2 tys. osób)
10

. Poza Szcze-

cinem w województwie zachodniopomorskim uczelnią o porównywalnej liczbie 

studentów była jedynie Politechnika Koszalińska, która nie miała wydziału 

ekonomicznego, ale instytut o tym profilu. Na uczelni tej studiowało ogółem 

prawie 11 tys. studentów. Informacje te ujęto w tabeli 2. 

Tabela 2 

Szkoły wyższe i studenci w województwie zachodniopomorskim w roku akademickim 

2007/2008 

Wyszczególnienie 
Szkoły wyższe 

2007/2008 

Studenci (tys.) 

ogółem stacjonarni niestacjonarni 

Ogółem 22 80,1 40,8 39,3 

Uniwersytety 1 32,1 15,3 16,8 

Wyższe szkoły techniczne 2 20,6 13,8 6,8 

Wyższe szkoły rolnicze 1 7,3 5,1 2,2 

Wyższe szkoły ekonomiczne 1 3,0 0,3 2,7 

Wyższe szkoły pedagogiczne 1 2,4 0,2 2,2 

Akademie medyczne 1 2,9 2,0 0,9 

Wyższe szkoły morskie 1 3,4 2,0 1,4 

Wyższe szkoły zawodowe 10 5,0 1,4 3,6 

Wyższe szkoły artystyczne 1 0,2 0,2 0,0 

Pozostałe szkoły 3 3,1 0,2 2,9 

Żródło: Rocznik statystyczny…, op. cit., s. 203–206. 

                                                             
10  Rocznik statystyczny województwa zachodniopomorskiego, WNUS, Szczecin 2008, s. 113. 

Te dwie ostatnie – w roku akademickim 2007/2008. 
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3. Koszty studiowania i ich struktura – wyniki badań empirycznych 

Wielkość i strukturę kosztów studiowania bezpośrednich i pośrednich oraz 

ich sumę, czyli kosztów całkowitych, badano zarówno na studiach stacjonar-

nych, jak i niestacjonarnych. Do kosztów bezpośrednich na studiach stacjonar-

nych zaliczono wydatki ponoszone na podręczniki i skrypty oraz akcesoria biu-

rowe (zeszyty, długopisy itd.). Na studiach niestacjonarnych doliczono wyso-

kość czesnego. Do kosztów całkowitych studiowania zaliczono łącznie wymie-

nione koszty bezpośrednie oraz koszty pośrednie: opłaty za akademik i stan-

cję
11

, bilet miesięczny komunikacji miejskiej (tylko studenci stacjonarni) i inne 

koszty dojazdów, kursy językowe, sprzęt komputerowy i programy kompute-

rowe, kursy związane bezpośrednio ze studiami oraz inne kursy. Pominięto 

w badaniach własnych wydatki na żywność, odzież i obuwie oraz na zdrowie, 

rekreację i kulturę, ale ich wysokość dla województwa zachodniopomorskiego 

zaczerpnięto z danych GUS
12

 (tabela 3). 

Tabela 3 

Przeciętne miesięczne i roczne (rok akademicki) rozchody na osobę w województwie 

zachodniopomorskim 

Rodzaj rozchodu 
Wysokość rozchodu 

na miesiąc (zł) 

Wysokość rozchodu 

na 9 miesięcy (zł) 

Żywność i napoje bezalkoholowe 247 2223 

Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe 28 252 

Odzież i obuwie 47 423 

Zdrowie 43 387 

Rekreacja i kultura 73 657 

Łączność 45 355 

Razem 483 4347 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Budżety gospodarstw…, op. cit. 

Z danych zawartych w tabeli 3 wynika po pierwsze, że najwyższe wydatki 

z wymienionych w tabeli są przeznaczane na żywność i napoje bezalkoholowe 

– prawie 250 zł miesięcznie, czyli ponad 2200 zł w roku akademickim
13

. Wy-

                                                             
11  W przypadku studiów zaocznych tylko opłaty podczas weekendowych zjazdów. 
12  Budżety gospodarstw domowych w 2009 r., GUS, Warszawa 2010, s. 99. 
13  Przyjmując, że wydatki średnie odpowiadają średnim wydatkom studentów. 
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datki (rozchody) dla wymienionych grup dóbr wynoszą w sumie niecałe 500 zł 

miesięcznie, czyli ponad 4300 zł w roku akademickim. 

Dane z tabeli 3 zostaną uzupełnione przez koszty oszacowane na podsta-

wie badań własnych. Najpierw zastaną przedstawione wyniki badań przeprowa-

dzonych na studiach stacjonarnych dotyczące kosztów całkowitych studiowa-

nia, z wyodrębnieniem kosztów bezpośrednich, a następnie w takim samym 

układzie na studiach niestacjonarnych. 

3.1. Koszty studiowania na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych  

Koszty studiowania na studiach stacjonarnych badano na dwóch wydzia-

łach Uniwersytetu Szczecińskiego. Średnie koszty całkowite przedstawiono 

w tabeli 4.  

Tabela 4 

Koszty całkowite i bezpośrednie ponoszone na studiach stacjonarnych w roku akade-

mickim 2008/2009 z podziałem na lata studiów i wydziały (zł) 

Rok studiów 
Koszty całkowite Koszty bezpośrednie 

WNEiZ WZiEU ogółem WNEiZ WZiEU ogółem 
Pierwszy 3241 3126 3221 470 309 415 

Drugi 3812 3509 3750 363 613 453 

Trzeci 3503 3580 3555 253 149 221 

Czwarty 3905 2906 3636 397 560 440 

Piąty 3359 2755 3158 198 184 191 

Razem* 17820 15876 17320 1681 1813 1720 

Rozchody inne**  17235 17235 17235 - - - 

Łącznie koszty całkowite stu-

diów 

35055 33111 34555 - - - 

Łącznie pierwszy rok studiów 7588 7473 7568 - - - 

* Przyjęto w uproszczeniu, że taki koszt ponosi student w ciągu pięciu lat studiów. 

** Z tabeli 3 pomnożone przez pięć (okres studiów). 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

Całkowity koszt pięcioletnich studiów stacjonarnych, liczony ogółem na 

podstawie badań własnych dla wszystkich lat w roku akademickim 2008/2009, 

wyniósł ponad 17 tys. zł, przy czym na WNEiZ prawie 18 tys. zł, a na WZiEU 

niecałe 16 tys. zł, czyli na WNEiZ koszty są o około 2 tys. zł wyższe niż na 
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WZiEU. Uwzględniając rozchody przedstawione w tabeli 3, można stwierdzić, 

że wszystkie wydatki w okresie 5 lat studiów wyniosły około 35 tys. zł, a na 

pierwszym roku studiów, czyli gdy nie ma jeszcze możliwości uzyskiwania sty-

pendiów naukowych, około 7,5 tys. zł (tabela 4). Najwyższe koszty zarówno 

całkowite, jak i bezpośrednie ponoszone są na drugim roku studiów.  

Koszty całkowite studiowania mogą być zapewne istotnym czynnikiem 

szacowania zapotrzebowania na środki pieniężne niezbędne do studiowania. 

Kandydat na studia powinien mieć świadomość, ile będzie potrzebował tych 

środków na podręczniki, akcesoria biurowe, sprzęt komputerowy, ale też na 

wyżywienie, mieszkanie, dojazdy itd. Z drugiej strony wydatki te stanowią 

przychody przedsiębiorstw w miejscu studiowania. 

Koszty bezpośrednie studiowania na studiach stacjonarnych stanowią oko-

ło 10% kosztów całkowitych i wyniosły średnio 1720 zł za całe studia: na 

WNEiZ – około 1700 zł, a na WZiEU około 1800 zł. Można więc uznać, że 

koszty ponoszone przez studentów studiów stacjonarnych bezpośrednio na stu-

diowanie nie są wysokie, gdyż wynoszą około 350 zł rocznie.  

Tabela 5 

Średnie całkowite i bezpośrednie koszty studiowania na studiach niestacjonarnych 

w roku akademickim 2008/2009 oraz koszty roczne 

Koszty WNEiZ WZiEU ZUT ZSB Wałcz Ogółem 
Średnio 

rocznie 

Koszty całkowite 26 682 28 034 21 977 29 152 24 974 26 817 5 363 

Koszty bezpośrednie 20 908 23 561 17 346 20 363 20 509 20 828 4 166 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych i załącznika 1. 

Koszty całkowite studiowania na studiach niestacjonarnych wynoszą śred-

nio prawie 27 tys. zł i są wyższe o około 10 tys. zł, czyli o ponad 1/3 więcej niż 

na stacjonarnych, jeśli uwzględni się jedynie koszty oszacowane na podstawie 

badań własnych. W przeciwieństwie do studiów stacjonarnych większość kosz-

tów całkowitych (prawie 80%) stanowią koszty bezpośrednie. Ich wysokość 

wynika z czesnego.  

W oparciu o powyższe dane można oszacować wielkość wydatków pono-

szonych przez studentów w województwie zachodniopomorskim (tabela 6). 
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Wyszczególniono przy tym wydatki studentów największej uczelni w woje-

wództwie – Uniwersytetu Szczecińskiego. 

Tabela 6 

Popyt roczny studentów stacjonarnych i niestacjonarnych w województwie zachodnio-

pomorskim  

Wyszczególnienie 
Liczba studentów (tys.) Popyt całkowity roczny (tys. zł)*  

stacjonarni niestacjonarni stacjonarni niestacjonarni ogółem 
Województwo zachod-
niopomorskie 

40,8 39,3 285 600 212 200 497 800 

Uniwersytet Szczeciń-
ski 

15,3 16,8 107 100 82 620 189 720 

* Przy założeniu na podstawie tabeli 4, że roczne wydatki studentów stacjonarnych wy-

noszą 7 tys. zł, a niestacjonarnych 5,4 tys. zł. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

Studenci studiów stacjonarnych tworzą w województwie zachodniopomor-

skim rocznie popyt w wysokości prawie 290 mln zł, a największej szczecińskiej 

uczelni – prawie 110 mln zł (tabela 6). Studenci studiów niestacjonarnych two-

rzą w tym województwie popyt w wysokości ponad 210 mln zł, a samego Uni-

wersytetu Szczecińskiego – prawie 83 mln zł. W sumie w województwie popyt 

jest tworzony w wysokości prawie 500 mln zł, a poprzez studentów US – pra-

wie 190 mln zł. Są to oczywiście szacunki mocno przybliżone. Osoba nie-

podejmująca studiów też tworzy popyt, ale w tych wyliczeniach warto wskazać 

na wielkość korzyści z „przyciągania” studentów z innych regionów czy kra-

jów. Dodatkowymi korzyściami będą środki z budżetu, z grantów itd. 

3.2. Struktura wydatków studentów 

W celu pogłębionej analizy ponoszonych wydatków na kształcenie, a tym 

samym rodzaju i wielkości zgłaszanego popytu przez studentów, warto przeana-

lizować ich strukturę ze szczególnym uwzględnieniem wydatków najczęstszych 

i największych (tabele 7 i 8). 
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Tabela 7 

Rodzaje i częstość ponoszonych kosztów studiowania (%) 

Rodzaje ponoszonych kosztów 

Studenci stacjonarni Studenci niestacjonarni 

WNEiZ 
inne 

w Szczecinie 
WNEiZ 

inne  
w Szczecinie 

Czesne 0,0 2,9 100,0 99,8 

Stancja i akademik 57,0 46,1 4,7 5,8 

Podręczniki, skrypty itd. 76,6 73,5 81,3 75,8 

Akcesoria biurowe 87,9 85,3 90,6 88,4 

Sieciówka i dojazdy 78,3 74,5 43,8 59,7 

Kursy językowe 10,0 7,8 7,8 7,2 

Akcesoria komputerowe 57,7 61,8 45,3 54,8 

Inne kursy związane ze studiami lub 

przyszłą pracą 

3,7 6,9 1,6 3,4 

Inne 15,7 6,9 7,0 8,5 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

Najczęstszymi kosztami ponoszonymi przez studentów stacjonarnych są 

akcesoria biurowe, dojazdy, podręczniki i skrypty, a zatem głównie koszty bez-

pośrednie, które nie są wysokie
14

 (tabela 7). Stosunkowo dużo osób, bo około 

60%, ponosi koszty związane z akcesoriami komputerowymi, a około 50% – 

z wydatkami na stancję lub akademik.  

                                                             
14  Zob. tabele 3 i 4. 
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Tabela 8 

Wartość rocznego popytu studentów stacjonarnych na wybrane dobra w województwie 

zachodniopomorskim 

Rodzaje ponoszo-
nych kosztów 

Wartość ponoszo-
nych kosztów 

jednostkowych 
(zł) 

Częstość  
ponoszonych 

kosztów 
(%) 

Liczba studentów 
ponoszących 

koszty 
(tys.) 

Wartość ponoszo-
nych kosztów = 
wartość popytu 

(tys. zł/rok) 

Stancja i akade-
mik 

2888 50,0 20,4 58 915,2 

Sieciówka i do-
jazdy 

510 75,0 30,6 15 606,0 

Kursy językowe 1074 10,0 4,1 4 403,4 

Inne kursy zwią-

zane ze studiami 
lub przyszłą pracą 

972 5,0 2,0 1 944,0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

Dane zawarte w tabeli 8 pokazują, że średnie roczne koszty opłat za aka-

demik/stancję wyniosły prawie 2900 zł. Na kursy językowe studenci uczestni-

czący w tych kursach wydali średnio około 1100 zł, na inne kursy związane ze 

studiami kosztowały ich średnio około 1000 zł. 

Przedstawione w tabeli 8 szacunki pokazują, że studenci wydają na za-

mieszkanie związane ze studiami w województwie zachodniopomorskim pra-

wie 59 mln zł na rok, na dojazdy prawie 16 mln zł, na kursy językowe ponad 

4 mln zł, a na inne kursy związane z przyszłą pracą prawie 2 mln zł.  

Podsumowanie 

Przedstawione szacunki pokazują, że studenci są podmiotem, który może 

istotnie wpływać na popyt na określone dobra i usługi. Wpływa to na tworzenie 

nowych miejsc pracy i wzrost danego miasta czy regionu. Można w uproszcze-

niu uznać, że miasto zyskuje rocznie na jednym studencie niestacjonarnym 

5,4 tys. zł, a stacjonarnym 7 tys. zł (lub traci podobną wielkość, jeśli student 

wyjedzie do innej miejscowości). Tym samym uzasadnione wydaje się przy-

puszczenie, że osoba studiująca rok daje pracę na miesiąc przynajmniej jednej 

osobie. Miasto, w którym jest uczelnia wyższa, powinno być zatem zaintereso-

wane wzrostem liczby osób studiujących. Pogłębione badania mogłyby poka-

zać, jak duże środki i w jaki sposób miasto mogłoby przeznaczać dla przyszłych 
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studentów, szczególnie tych, którzy mieszkają daleko od Szczecina, a nawet 

poza granicami Polski, są z rodzin mało zamożnych itd. 

Warto postawić pytanie, czy te wyliczenia mają sens? Wszak każde miasto 

może próbować przyciągać studentów i być może jest to działanie o sumie ze-

rowej. Odpowiedź wydaje się pozytywna. Poza wymienionymi korzyściami dla 

miasta warto dodać, że dzięki wspieraniu zainteresowania podejmowaniem stu-

diów szczególnie osób z mniejszych miejscowości można pozyskać studentów 

mających predyspozycje do studiowania, ale uboższych, którym brak środków 

na studia. Poza tym kształcenie daje wiele pozytywnych efektów zewnętrznych 

korzystnych dla regionu i całego społeczeństwa
15

. Dochodzi do tego jeszcze 

aspekt wzrostu zatrudnienia ze środków budżetowych, gdyż również uczelnia 

oferuje więcej miejsc pracy przy wzroście liczby studentów. Na koniec warto 

dodać, że przedstawiony aspekt kształcenia wyższego jest tylko jednym z wy-

miarów studiowania, wcale nie najważniejszym. 
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HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS 

AS A SOURCE OF BENEFIT TO CITY AUTHORITIES 

Summary 

Individual costs and effects of tertiary education are more and more often subject 

to examination. These costs translate into demand created by students. Having this in 

mind, the author analyzed the amount of financial resources that economics students 

had spent in their place of studying during academic year. Estimates were made with 

reference to all the students since it was assumed that expenses were similar regardless 

of the field of study. This allowed to determine demand generated by students in Za-

chodniopomorskie voivodeship and its structure. Estimates were based on the survey 

conducted by the author on the costs and effects of studying economics. 

Translated by Joanna Czarnecka 
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Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) Berlin 

BERLIN – STARA I NOWA STOLICA NIEMIECKIEGO PRZEMYSŁU 

Wprowadzenie 

Celem opracowania jest wykazanie, że skoordynowane działania promują-

ce wybrany obszar (miasto) jako miejsce atrakcyjne dla inwestorów przy jedno-

czesnym kreowaniu marki miasta, wykorzystaniu środków pomocowych Unii 

Europejskiej oraz oparciu działań promujących na tradycji odnoszą skutki. Ana-

lizowanym przykładem jest stolica Niemiec – Berlin, która w okresie industria-

lizacji, podobnie jak inne miasta, stała się m.in. siedzibą przemysłu chemiczne-

go, metalurgicznego oraz budowy maszyn. Zwłaszcza po zjednoczeniu Niemiec 

w 1990 r. nastąpiła tzw. dezindustrializacja
1
, która miała miejsce przede 

wszystkim w nowych landach, ale również w miastach. 

Przez wiele lat Berlin nie miał image’u miasta–centrum republiki. Trudno 

go porównywać do innych stolic: Warszawy, Paryża czy Londynu. Strategia 

rozwoju miasta przewiduje jednak różne inicjatywy mające zwiększyć jego 

atrakcyjność i rangę w najbliższej przyszłości. Cele sformułowane w ramach tej 

strategii mają za zadanie wspieranie lokowania wybranych branż produkcji 

przemysłowej w przestrzeni miejskiej. Branże produkujące w Berlinie koncen-

trują się na specjalistycznych innowacyjnych technologiach, korzystają 

                                                             
1  Termin dezindustrializacja używany jest w tym kontekście do podkreślenia częściowej lub 

całkowitej likwidacji produkcji przemysłowej w danym miejscu ze względu na przeniesienie jej 

w inne, niejednokrotnie w ramach strategii internacjonalizacji za granicę, lecz także zwrócenie się 
ku usługom w szerokim tego słowa znaczeniu jako branży o dużym potencjale rozwojowym. 
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z wiedzy specjalistów oraz położenia geograficznego w centrum Europy i wy-

korzystują wyniki badań naukowych w procesach produkcji. 

1. Uprzemysłowienie (industrializacja) 

Najwcześniej rewolucja przemysłowa i industrializacja wystąpiły w An-

glii, a dopiero później na kontynencie, także w Niemczech. Jeszcze na początku 

XIX w. Niemcy były krajem przeważnie rolniczym i nie posiadały jednorodnej 

tożsamości państwowej, ponieważ istniały liczne, częściowo niewielkie, kraje 

niemieckojęzyczne, królestwa i wolne miasta, co utrudniało m.in. rozwój wy-

miany handlowej. Rozwój nowoczesnego przemysłu był opóźniony w stosunku 

do Anglii czy Francji i nastąpił na tych terenach dopiero po 1830 r., a umożliwi-

ło go m.in. uprzednie powołanie Niemieckiego Związku Celnego (handlowo-

polityczna organizacja państw północnych i środkowych Niemiec założona 

w 1834 r. pod przewodnictwem Prus w celu ułatwienia wzajemnych kontaktów 

gospodarczych i wymiany towarowej). Po rewolucji marcowej w 1848 r. pro-

klamowano Cesarstwo Niemieckie z Wilhelmem I (1797–1888) jako dziedzicz-

nym cesarzem. Cesarstwo (1871–1918) była państwem związkowym, składają-

cym się z 22 państw, a jej kanclerzem został Otto von Bismarck. 

Na przełomie XIX i XX w. Niemcy stały się najpotężniejszym mocar-

stwem Europy. Oprócz przemysłu hutniczego i metalurgicznego następował 

szybki rozwój przemysłu chemicznego, a także nieco później elektrotechnicz-

nego, wzrósł także udział Niemiec w światowej produkcji przemysłowej (z 13%  

do 16% od 1870 do 1900 r.
2
). Rozwojowi gospodarczemu sprzyjały osiągnięcia 

w dziedzinie nauk przyrodniczych, technicznych i rolniczych.  

Rozwój produkcji przemysłowej sprzyjał zwiększeniu wydobycia surow-

ców (tabela 1) oraz przyczynił się do zwiększenia zapotrzebowania na siłę ro-

boczą (w latach 1850–1882 w Niemczech z 800 tys. do 6 mln). Industrializacja 

przyczyniła się także do dynamicznego rozwoju miast i urbanizacji
3
. W latach 

                                                             
2  W. Czapliński, A. Galos, W. Korta,  Historia Niemiec, Ossolineum, Wrocław 1990, s. 541. 
3  Urbanizacja oznacza nie tylko koncentrację ludności w danym miejscu (mieście), określa 

także zmianę stylu życia charakteryzującego się m.in. ucywilizowaniem, przestrzenną segregacja 
mieszkańców, powstaniem dystansu, tolerancją oraz oddzieleniem pracy zarobkowej od czasu 
wolnego, a także hodowli zwierząt od właściwych pomieszczeń mieszkalnych (urbanizacja funk-

cjonalna). W epoce przedindustrialnej dom był miejscem zamieszkania, produkcji i konsumpcji, 
i zamieszkiwała go obok właściwych lokatorów (rodziny) także służba i dalsi krewni. Industrialna 

http://encyklopedia.pwn.pl/50956_1.html
http://encyklopedia.pwn.pl/63074_1.html
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1871–1910 liczba ludności w miastach wzrosła z 2 mln do 14 mln, liczba miast, 

w których żyło więcej niż 100 tys. mieszkańców z 8 do 48
4
. 

Tabela 1 

Wydobycie węgla, produkcja stali i surówki żelaza w wybranych latach w Niemczech 

(mln t) 

Rok Wydobycie węgla  Produkcja stali  Produkcja surówki żelaza  

1870  34,0 0,3 1,4 

1890  89,3 2,3 4,6 

1900 146,8 6,7 8,5 

Źródło: Ch. Graf von Krockow, Bismarck. Biografia, Magnum, Warszawa 1998, s. 197. 

Warto jednak w tym miejscu wspomnieć, że warunki życia robotników 

(rodzin robotniczych) były według obecnych kryteriów standardu życia nie do 

przyjęcia. Politycznie ze względu na warunki pracy i bytu był to okres rewolu-

cji. W 1889 r. doszło do wielkiego strajku górników w Zagłębiu Ruhry (90 tys. 

robotników), a także na Górnym Śląsku
5
. Do 1871 r. obowiązywał 14-godzinny 

lub dłuższy dzień pracy, także dla kobiet i dzieci we wszystkie dni tygodnia. 

W 1879 r. został skrócony do 12 i do 11 godzin dziennie w 1900 r.
6
 Inną kwe-

stią był problem mieszkaniowy. Opisywane m.in. przez Engelsa warunki życia 

robotników w Anglii dotyczyły także sytuacji robotników w miastach niemiec-

kich. Do tej pory istnieją w Berlinie dawne dzielnice robotnicze, w których 

obok budynku frontowego znajduje się do 7 oficyn; budynki mieszkalne i fa-

bryczne współegzystowały na wąskim obszarze. W początkowym okresie 

uprzemysłowienia i spowodowanego przez nie gwałtownego przyrostu ludności 

miejskiej nie istniały przepisy regulujące wymogi względem zabudowań miej-

skich
7
 oraz planowania przestrzennego. Dopiero w 1853 r. wprowadzono prze-

                                                                                                                                                     

urbanizacja doprowadziła do rozłączenia funkcji pracy i mieszkania. Por. H. Hermann, D. Läpple, 
W. Siebel, Stadtpolitik, op. cit., s. 26. 

4  Ibidem, s. 24. 
5  W. Czapliński, A. Galos, W. Korta, op. cit., s. 570. 
6  Ośmiogodzinny dzień pracy został wprowadzony w roku 1923, a 48-godzinny tydzień pra-

cy w 1926 r. Por. Cz. Łuczak, Dzieje gospodarcze Niemiec 1871–1945, Wydawnictwo Naukowe 
Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Poznań 1984, s. 94, 107. 

7  Miasta były na długo wcześniej już „wysepkami dobrobytu”, chroniły swoich obywateli, 

nakładały i ściągały podatki oraz regulowały kwestie szkolnictwa, jednocześnie wprowadzając 
liczne zakazy i udogodnienia. W Berlinie od 1679 r. zainstalowano oświetlenie ulic na co trzecim 



124 Lilianna Jodkowska 

 

pisy budowlane, m.in. w celu zapobiegania pożarom
8
, ale również ze względów 

zdrowotnych i higienicznych, aby polepszyć sytuację bytową i mieszkaniową 

robotników. Jedną z działaczek na rzecz polepszenia sytuacji robotników 

w Berlinie była m.in. Bettina von Armin
9
, która w 1843 r. opisała sytuację 

mieszkaniową robotników w Berlinie.  

Można stwierdzić, że industrializacja przyniosła obok postępu technolo-

gicznego bogactwo jednej grupie społeczeństwa, a trudne warunki bytowe in-

nej, a ponadto wpłynęła wydatnie na wzrost zanieczyszczenia środowiska. Mi-

mo wszystko była okresem wzrostu gospodarczego i wzrostu dobrobytu – PKB 

na osobę w Niemczech (w cenach z 1990 r.) wzrósł z 1077 USD w 1820 r. do 

1839 USD w 1870 r., a do roku 1913 aż do 3638 USD. Zwłaszcza w okresie 

1870–1913 nastąpił skokowy wzrost dobrobytu dla wszystkich krajów Europy 

Zachodniej (z 1960 USD do 3458 USD na osobę)
10

. 

                                                                                                                                                     

budynku, od 1682 r. na słupach. Ze względu na niebezpieczeństwo pożarów zakazano używania 
gliny i słomy do krycia dachów oraz nakazano przechowywanie materiałów łatwopalnych poza 
murami miasta. Poza mury przeniesiono także budynki hodowlane, tj. chlewy. W okresie tym 

funkcjonowała w Berlinie już policja, straż pożarna i służby utrzymujące ulice w czystości oraz 
stróżowie nocni na murach miejskich, mostach i bramach wjazdowych. Od 1800 r. funkcjonował 
pierwszy urząd pocztowy z 13 listonoszami (wcześniej miasto posiadało 2 skrzynki na listy), 
w 1809 r. założono pierwszy berliński uniwersytet, od października 1810  wydawano pierwszą 
codzienną gazetę. Por. A. Cobbers, Berlin. Die Geschichte, Jaron Verlag, Berlin 2007, s. 80–123. 

8  H. Hermann, D. Läpple, W. Siebel, op. cit., s. 44. 
9  Chcąc zwrócić uwagę na katastrofalne warunki bytowe robotników, opisała je i dedykowała 

ówczesnemu królowi w Dies Buch gehört dem König. Por. A. Cobbers, op. cit., s. 119. W szcze-

gólności chodziło w tym wypadku o 7 budynków na rogu Gartenstrasse  i Torstrasse zbudowa-
nych w latach 1821–1825. Mieszkało tam – w 426 pokojach po 14 m kw. znajdujących się na 
5 kondygnacjach włącznie z poddaszem i piwnicą – 2108 osób, miały one dostęp do 2 studni 
z wodą i 20 toalet znajdujących się na podwórzu. W celu polepszenia warunków wprowadzono 
w życie tzw. plan Hobrechta, określający minimalne wymogi i wymiary dla takiego budownictwa, 
m.in. minimalną wysokość pomieszczeń mieszkalnych, minimalny wymiar podwórza itp.  Działa-
nia Bettiny von Armin wpisują się w początki zorganizowanej działalności na rzecz polepszenia 
sytuacji bytowej robotników i powstania funkcji pracownika socjalnego. 

10  F. Butschek, Industrialisierung. Ursachen, Verlauf, Konsequenzen. Böhlau, Köln 2006, 
s. 10, tab. 1. 
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2. Berlin jako siedziba przemysłu w XIX i XX w.11 

Na tle innych miast europejskich Berlin jest stosunkowo „młodym” mia-

stem (założonym w 1307 r. przez połączenie miast Cölln i Berlin, od 1701 r. 

siedzibą królewską
12

). Osiedlanie się przedsiębiorstw produkcyjnych w Berli-

nie, które szybko zwiększały produkcję, spowodowało szybki przyrost ludności 

miasta (tabela 2). Na początku XIX w. Berlin był jeszcze miastem liczącym 

około 200 000 mieszkańców (liczba ludności wzrastała jednak już wcześniej od 

1700 r. z 28,5 tys., przez ok. 150 tys. w 1790 r. do ponad 200 tys. w 1830 r.).  

Tabela 2 

Liczba ludności Berlina w latach 1860–1910 

Rok Liczba mieszkańców Wskaźnik wzrostu (%, 1860 = 100) 

1860 563 900 - 

1871 932 000 165,3 

1890 1 953 800 346,5 

1900 2 705 900 479,9 

1910 3 734 300 662,2 

1919 4 024 300 713,7 

1939 4 338 800 769,4 

Źródło: Cyt za. H. Hermann, D. Läpple, W. Siebel, op. cit., s. 24. 

Zwłaszcza od początku XIX w. powstawały i osiedliły się w Berlinie 

przedsiębiorstwa branży metalurgicznej (już w 1804 r. powstała królewska od-

lewnia żelaza, a w 1826 – pierwsza prywatna), budowy maszyn i chemicznej. 

W 1847 r. w dzisiejszej dzielnicy Berlin-Mitte
13

, zwanej wtedy potocznie „kra-

jem ognia” (Feuerland), osiedliło się i działało ok. 33 przedsiębiorstw branży 

metalurgicznej i budowy maszyn z 3 tys. zatrudnionych. Do najważniejszych 

firm tej branży można zaliczyć: 

                                                             
11  Dane dotyczące przedsiębiorstw osiedlających się w Berlinie zostały opracowane przede 

wszystkim na podstawie: A. Cobbers, op. cit.; H. Hermann, D. Läpple, W. Siebel, op. cit.; Berlins 
Industrie ist wieder da, Berlin Maximal, Das Wirtschaftsmagazin für den Mittelstand der Region 
Berlin 2011, nr 5; H. Kaelble, Berliner Unternehmer während der frühen Industrialisierung, 
Veröffentlichungen der historischen Kommission zu Berlin, Band 40, Berlin 1972. 

12  W. Vogel, Führer durch die Geschichte Berlins, arani, Berlin 1993, s. 203–204. 
13  W dzisiejszych strukturach jest to centrum miasta, obecnie są to ulice: Chausseestraße, To-

rstraße oraz Gesundbrunnen. 
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a) firmę Borsig
14

, przedsiębiorstwo założone w 1837 r. jako odlewnia 

i zakład budowy maszyn, nieco później producent parowozów (pierw-

szy został wyprodukowany w 1840 r.). W 1857 firma Borsig zatrudnia-

ła ok. 3 tys. robotników. Fabryka ekspandowała i posiadała na ulicy 

Alt-Moabit własną walcownię;  

b) firmę Wöhlert założoną w 1842 r. (w 1853 r. posiadała ok. 1 tys. pra-

cowników), będącą także odlewnią i zakładem budowy maszyn (zban-

krutowała po śmierci właściciela w 1879 r.). 

Do pionierów tej branży zaliczają się także firmy Egells, Schwartzkopf 

oraz Pflug. Rozbudowa kolei żelaznych na terenie cesarstwa spowodowała 

wzrost popytu na ich produkty. Korzystało z tego także miasto: od 1838 r. do 

i z Berlina można było przyjechać koleją, od 1843 funkcjonowało m.in. połą-

czenie ze Szczecinem
15

. Od 1882 r. po mieście można było poruszać się kolejką 

miejską (trasa miała długość 12,5 km).  

Do pionierów branży elektrotechnicznej z Berlina można zaliczyć: 

a) firmę Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft (AEG), założoną w 1887 r. 
 

W 1900 r. w AEG wynaleziono suszarkę do włosów, w 1935 zaprezen-

towano na wystawie urządzeń radiołączności pierwszy magnetofon. 

W 1941 r. Siemens odkupił od AEG patenty na wybrane urządzenia
16

;  

b) firmę Siemens AG, założoną w Berlinie w 1847 r. początkowo jako 

Siemens & Halske
17

; 

c) firmę OSRAM zarejestrowaną w 1906 r. jako marka handlowa firmy 

Deutsche Gasglühlicht-Anstalt, a od 1919 jako spółka komandytowa 

firm Auer-Gesellschaft, AEG oraz Siemensa & Halske AG (od roku 

1978 głównym udziałowcem w Osramie jest koncern Siemens). 

                                                             
14  W 1950 r. Borsig został przejęty przez firmę Babcock i działał do upadku w 2004 r. Nadal 

działały jednak inne spółki zależne, np. Borsig GmbH in Berlin-Tegel, Borsig Industrieholding 
GmbH in Berlin-Tegel, Borsig Membrane Technology, które wykupiła w 2008 r. za 350 mln euro 

KNM Group Berhad Company z siedzibą w Malezji. 
15  Dawny Dworzec Szczeciński jest dziś nowym Dworcem Głównym Berlina. 
16  Firma AEG zakończyła działalność w 1996 r. po ogłoszeniu upadłości, jej tradycja i patenty 

przetrwały jednak w innych firmach, m.in. w szwedzkim Elektroluxie i Atlas Copco, w niemiec-
kim koncernie Daimler Benz AG oraz Bauknecht, we francuskim koncernie Thomson-Brandt 
i wielu innych firmach z branży elektrotechnicznej. 

17  Obecnie Siemens jest koncernem działającym na całym świecie i przez wykupienie udzia-
łów innych firm produkuje m.in. jako Siemens-Fujitsu komputery, Siemens-Nixdorf technologie 

informacyjne i informatyczne oraz Nokia Siemens Networks (z siedzibą w Berlinie) sprzęt do za-
rządzania sieciami.  
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Działalność tych przedsiębiorstw nie ograniczała się do produkcji. Właści-

ciele i pracownicy, najczęściej inżynierowie, dokonywali w tym okresie licz-

nych wynalazków, które umożliwiały dalsze udoskonalenie procesu produkcji 

lub samego produktu. Patenty z tego okresu wielu urządzeń używanych po dziś 

dzień pochodzą właśnie z Berlina.  

Kolejną branżą, która odnosiła sukcesy w Berlinie i uzyskała światową re-

nomę, jest branża chemiczna (obecnie także farmaceutyczna). To w Berlinie 

działał Rober Koch (1843–1910), lekarz i bakteriolog, zaliczany obecnie obok 

Ludwika Pasteura do twórcy nauki mikrobiologii. Odkrył m.in. bakterie wywo-

łujące wąglika, cholerę i gruźlicę, za co otrzymał w 1905 r. Nagrodę Nobla. Na-

leży wspomnieć choć kilka firm, na których tradycji budowany jest image mia-

sta jako lokalizacji dla farmaceutyki i gospodarki zdrowotnej: 

a) firma Dr. Kade, założona przez aptekarza Franza Lutza w 1886 r., pro-

dukująca przede wszystkim leki, materiały opatrunkowe oraz narzędzia 

chirurgiczne. Firma ta działa po dziś dzień z siedzibą w Berlinie; 

b) firma Schering, założona również przez aptekarza, Ernesta Scheringa, 

w 1851 r., od 1881 jako spółka akcyjna i działająca po dziś dzień jako 

część koncernu Bayer. Już w 1856 r. Schering założył Firmę Schering 

& Glatz w Nowym Jorku. Jednym z pierwszych produktów Scheringa 

był eter do narkoz (1880), a od 1930 r. pierwszy środek kontrastowy 

do badania nerek. W 1961 r. firma Schering jako pierwsza wprowadzi-

ła na rynek tabletki antykoncepcyjne; 

c) Berlin Chemie założona została w 1927 r., para się przede wszystkim 

produkcją leków i roztworów do infuzji oraz czopków. Obecnie posia-

da fabryki w dwóch miejscach w Berlinie (Berlin-Adlershof oraz 

Britz) i wchodzi w skład włoskiego koncernu Menarini.  

Opisane przykłady są tylko wyjątkami w długiej historii miasta jako miej-

sca lokalizacji produkcji różnych branż i dowodzą jego tradycji jako miejsca lo-

kowania przemysłu. W okresie industrializacji Berlin był także siedzibą prze-

mysłu włókienniczego (produkcja wełny, jedwabiu, farbowanie tkanin itp.), 

a co za tym idzie także i meblarskiego. 

Problemem dla miasta i zakładów przemysłowych był podział Berlina po 

II wojnie światowej. Wiele przedsiębiorstw nie podjęło działalności po wojnie, 

inne kontynuowały ją we wschodniej (np. Berlin Chemie funkcjonowała 
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w NRD jako Germed) lub zachodniej części miasta (np. Schering). Bähr
18

 uwa-

ża, że dezindustrializacja Berlina rozpoczęła się po II wojnie światowej, choć 

w Berlinie Zachodnim produkcja przemysłowa do momentu zjednoczenia Nie-

miec była szczególnie dotowana
19

. Zniesienie dodatków dla firm działających 

na terenie Berlina w 1994 r. doprowadziło do dalszej stopniowej dezindustriali-

zacji miasta, a wysokie koszty pracy wpłynęły także na przenoszenie się firm 

produkcyjnych m.in. do Europy Wschodniej lub Azji. Jednocześnie zakłady 

produkcyjne przenosiły się lub powstawały na terenie landów wschodnich, 

w których subwencjonowano działalność gospodarczą w celu podniesienia ich 

atrakcyjności jako lokalizacji.  

3. Nowa strategia rozwoju Berlina po 2000 r.  

Obecnie Berlin jest największym niemieckim miastem z około 3,4 mln 

mieszkańców na 899 km kw. powierzchni (miasto rozciąga się na 38 km z po-

łudnia na północ i 45 km ze wschodu na zachód
20

) i trzecim pod względem 

wielkości miastem w Europie, po Londynie i Paryżu. Ze względu na położenie 

geograficzne – leży w centrum Europy – jest centrum logistycznym w wymia-

nie towarowej z krajami Europy Środkowej i Wschodniej (Polska jest jednym 

z głównych partnerów handlowych Berlina).  

Po procesach suburbanizacji, a co za tym udzie zmniejszeniu się liczby 

ludności, Berlin stara się o reurbanizację i reindustrializację. W kampaniach re-

klamowych, skierowanych zarówno do osób prywatnych, jak i firm, Berlin ko-

rzysta ze swojej podwójnej roli jako miasto i land, wykorzystując do promocji 

nie tylko środki komunalne, ale także federalne. W okresie 2007–2013 Berlin 

może korzystać z funduszy unijnych, w tym ze środków Europejskiego Fundu-

                                                             
18  Industrie im geteilten Berlin (1945–1990). Die elektrotechnische Industrie und der Maschi-

nenbau im Ost-West-Vergleich: Branchenentwicklung, Technologien und Handlungsstrukturen, 

red. J. Bähr, Achims Verlag, Berlin 2001. 
19 Dodatki do inwestycji, udogodnienia podatkowe dla pracowników i dla firm, m.in. niższy 

CIT, korzystne kredyty na rozpoczęcie prac budowlanych, dwuprocentowe zwolnienie z VAT 
w obrotach towarowych z Berlinem Zachodnim itp., uregulowane były przepisami 
Berlinförderungsgesetz, zwanymi popularnie Berlinzulage (dodatkiem berlińskim). Por. Gesetz 
zur Förderung der Berliner Wirtschaft (Berlinförderungsgesetz), Ausfertigungsdatum: 7.03.1950. 
Na mocy tych przepisów osoby pracujące na terenie Berlina Zachodniego otrzymywały 8-proc. 
dodatek do wynagrodzenia, a firmy działające tu mogły utrzymać lokalizację w stolicy mimo zda-

rzającej się produkcji na granicy rentowności (udogodnienia niwelowały ewentualne straty).  
20  Berlin in Zahlen 2010, Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Potsdam 2010. 
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szu EFRE, na wspieranie wzrostu i rozwoju w regionie oraz zatrudnienia, po-

nadto ze środków INTERREG – na rozwijanie współpracy międzyregionalnej, 

oraz ESF (cel 2, priorytet B) – na cele społeczne. 

Starania obliczone na podniesienie atrakcyjności miasta podjęto w ramach 

różnych kampanii, m.in. be berlin
21

; Berlin – the place to be. Zabiegi te miały 

na celu przyciągnięcie nie tylko turystów, ale także potencjalnych inwestorów 

i stworzenie nowego centrum republiki. Berlin nadal nie osiągnął takiej rangi 

jaka przypisywana jest zazwyczaj stolicom państw. Mimo podjętych starań Ber-

lin nie jest jeszcze postrzegany jako metropolia
22

 (globalna [global city], świa-

towa, centrum władzy) i w rankingach międzynarodowych zajmuje miejsce 

m.in. za Paryżem, Londynem i Wiedniem, a wśród miast niemieckich za Frank-

furtem nad Menem jako centrum finansowym
23

, Hamburgiem oraz Monachium 

jako centrami gospodarczymi.  

W rankingach miast niemieckich Berlin zajmuje coraz lepszą pozycję. 

Sami berlińczycy są bardzo zadowoleni ze swojego miasta, w badaniach po-

równawczych Instytutu Gallupa uwzględniających 75 miast z 29 europejskich 

państw ocenili je bardzo dobrze (poziom zadowolenia w ocenianych katego-

riach wynosił ponad 80%)
24

. Berlin znalazł się na trzecim miejscu po Kopenha-

dze i Londynie jako miasto atrakcyjne do życia (i na pierwszym jako innowa-

cyjne miasto). Paradoksem Berlina jest jednak, że przyciąga młodych i kre-

atywnych ludzi, ale nie potrafi ich zatrzymać. 

Dane przedstawione w raporcie o rozwoju gospodarczym i rozwoju na 

rynku pracy Berlina na lata 2008/2009 i 2009/2010
25

 świadczą o pozytywnym 

                                                             
21  Opisanych np. w: L. Jodkowska, „Be berlin” - marketing miasta i marketing społeczny ja-

ko instrumenty kreowania imagu miasta oraz wartości dodanej dla mieszkańców i turystów na 
przykładzie stolicy Niemiec, w: Potencjał turystyczny. Zagadnienia ekonomiczne, Zeszyty Na-
ukowe US, Szczecin 2010, s. 159–168; witryna internetowa kampanii: http://www.sei.berlin.de; 
oficjalna witryna miasta: http://www.berlin.de/. 

22  OECD Urban Renaissance Studien: Berlin, OECD & Investitionsbank Berlin, Berlin 2003.  
23  Porównanie miast europejskich w latach 1920–2000 wykazuje, że w latach 1900–1940 Ber-

lin był jednym z 10 centrów finansowych świata, m.in. po Londynie i Paryżu, od 1960 r. nie po-

jawia się już w tym zestawieniu, od 1980 r. zastąpił go Frankfurt n. M. Por. P. Taylor, European 
Metropolis 1920–2000, Proceedings of a Conference At The Centre of Comparative European Hi-
story, European Science Foundation 2003, s. 12. Podobnie na marginesie Berlin znajduje się pod 
względem pozycji w globalnej sieci miast; w rankingu miast unijnych na 17 miejscu po Londynie, 
Paryż, Wiedniu, Hamburgu, Monachium, Düsseldorfie, ale przed Rzymem i Atenami; natomiast 
w rankingu światowym na 51 miejscu. 

24  Gallup Soul of the City in Europe, http://www.gallup-europe.be/soulofthecity/. 
25  Wirtschafts- und Arbeitsmarktbericht Berlin 2008/2009, Senatsverwaltung für Wirtschaft, 

Technologie und Frauen Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales, Berlin 2009, 
s. 40–57; Wirtschafts- und Arbeitsmarktbericht Berlin 2009/2010, Senatsverwaltung für Wirt-
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rozwoju branż uznanych za innowacyjne i zlokalizowanych w Berlinie. Jak 

podano w raporcie, w Berlinie i regionie działają trzy klastry: 1. usług zdrowot-

nych i produktów medycznych (z podgrupami: technologie medyczne, biotech-

nologie, biomedycyna); 2. mediów, kultury i komunikacji włącznie z technolo-

giami informatycznymi oraz 3. transportu i mobilności wraz logistyką. W 2008 

r. za dziedziny rozwojowe, które były szczególnie dotowane, uznano technolo-

gie optyczne, telemetrykę, ekologiczne technologie pozyskiwania energii oraz 

innowacje mogące przyczynić się do ochrony środowiska. Z perspektywy roku 

2011 należy skonstatować, że udało się w Berlinie branże te rozwinąć i przeko-

nać nowe firmy do umieszczenia swoich siedzib na terenie miasta. Przedsię-

biorcy byli wspierani w ramach programu ProFIT
26

, z funduszy na rozwój tech-

nologiczny (VS Fonds Technologie), z funduszu „Przyszłość” (środki landu 

Berlin), do dyspozycji firm byli doradcy oraz trenerzy, dostępne były także 

szkolenia asystentów ds. innowacyjności. 

Stworzono także jasną wizję dla miasta i jest ona komunikowana (marke-

ting miasta opiera się na wspomnianej wyżej kampanii be berlin, a sam slogan 

i jego logo są na tyle krótkie i elastyczne, że można je dostosować do każdego 

tematu związanego z miastem i mającego służyć do jego promocji, np.: place to 

be for future industries). Spośród możliwych branż Berlin jako lokalizacja 

przemysłu koncentruje się na czystych (ekologicznych) gałęziach przemysłu, 

w tym np. energii słonecznej
27

. Berlin jest także największym niemieckim kla-

strem biotechnologicznym (obok Monachium
28

). Miasto chce także stać się sto-

licą mobilności elektrycznej. W tym zakresie wspierane są badania i działalność 

firm Daimler i BMW. W miejscu, w którym obecnie znajduje się port lotniczy 

Tegel, mający zakończyć działalność w 2012 r., ma powstać E-Mobility-

Valey”
29

. 

Ze względu na znaczenie usług zdrowotnych i produktów medycznych dla 

regionu już w 2007 r. opracowano plan rozwoju „Region zdrowia Berlin-

                                                                                                                                                     

schaft, Technologie und Frauen Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales, Berlin 
2010, s. 42–72. 

26  Programm zur Förderung von Forschung, Innovationen und Technologien. 
27  40,5% ogniw fotowoltaicznych produkowanych w Niemczech pochodzi z Berlina. Por. So-

larindustrie in der Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg, Berlin Partner GmbH, Berlin 2010, s. 
2. 

28  O. Rakau, Deutschlands Biotechnologieregionen. Konzentration setzt sich fort, Deutsche 
Bank Research, Aktuelle Themen 503, Frankfurt, 10.01. 2011, s. 1.  

29  H. Morstiefer, Schaufenster Berlin, Berlin Maximal, Das Wirtschaftmagazin für den Mit-
telstand aus der Region Berlin 2011, nr 4, s. 14–19. 
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Brandenburgia”
30

. Inwestowanie i rozwijanie tej branży jest ważne ze względu 

na zmianę struktury demograficznej społeczeństwa, osoby starsze będą wyma-

gały wyspecjalizowanej opieki medycznej. W tym zakresie ma nastąpić także 

rozwój telemedycyny, oferta dla turystów korzystających z usług zdrowotnych, 

rozwój technik prewencji, nowoczesnych metod wykrywania chorób, diagno-

styki oraz przemysłu farmaceutycznego
31

. 

Mimo kryzysu sytuacja gospodarcza Berlina kształtowała się w całym 

okresie pozytywnie. Branże, które starano się tu ulokować i rozwinąć, okazały 

się mniej podatne na zjawiska kryzysowe. Na przełomie 2008 i 2009 roku 

wzrost gospodarczy Niemiec był negatywny i wyniósł -4,7%. Dla landów silnie 

zależnych od eksportu, zwłaszcza w przemyśle samochodowym, metalurgicz-

nym i ciężkim, np. Badenii-Wirtembergii i Kraju Saary, brak zleceń i załamanie 

się rynków oznaczał jeszcze gorsze wyniki (-7,1% oraz -7,4%), dla Berlina na-

tomiast tylko -0,5%
32

.  

W Berlinie produkują i/lub posiadają siedzibę przedsiębiorstwa różnych 

branż i różnej wielkości
33

, nie tylko niemieckie, ale także międzynarodowe 

koncerny. Obok branż i firm wymienionych w tabeli 3. w Berlinie produkują 

także przedsiębiorstwa branży drzewnej, np. Classen Gruppe, Klen Holz, oraz 

branży lotniczej, np. Rolls-Royce.  

                                                             
30  Masterplan „Gesundheitsregion Berlin-Brandenburg”, Land Berlin, Land Brandenburg, 

2007. 
31  Life Sciences in der Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg, Berlin Partner, Berlin, 2009. 
32  Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder, Entstehung, Verteilung und Verwen-

dung des Bruttoinlandsprodukts in den Ländern und Ost-West-Großraumregionen Deutschlands 

1991 bis 2010, Reihe 1, Band 5, Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart 2011, tab. 
1.1. 

33  Do największych pracodawców w mieście należą: Deutsche Bahn AG (liczba pracowników 
17 499 w Berlinie; 1 251 593 ogółem w Niemczech), Vivantes Netzwerk für Gesundheit GmbH 
(13 000), Siemens AG (12 513; 405 000), Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) (10 983), Charité-
Universitätsmedizin Berlin (10 292), Deutsche Telekom AG (7000; 260 000), Deutsche Post DHL 
(6500; 500 000), Daimler AG (6000; 256 407). Ponadto przedsiębiorstwa produkujące: Bayer 
Schering Pharma (5000; 36 000), Pfizer, OSRAM, Bombardier oraz Sanofi-Avensis po ok. 2000 

pracowników, PAREXEL oraz Berlin Chemie po ok. 1500, BASF, OTIS, Thyssen Krupp po ok. 
1000. Por. Berliner Wirtschaft in Zahlen, Ausgabe 2010, IHK Berlin 2010, s. 24–25. 
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Tabela 3 

Przykłady przedsiębiorstw produkcyjnych w Berlinie w 2010 r. w wybranych branżach 

Branża 
spożywcza 

Budowa ma-
szyn, przemysł 
metalurgiczny 

Branża elektro-
techniczna 

Przemysł  

samochodowy, 
produkcja  

podzespołów 

Branża  

chemiczna,  
farmaceutyczna, 

kosmetyczna 

Branża  
logistyczna 

Bahlsen FERROSTAAL DeTeWeFerrari 
Electronic 

BMW BASF Dachser 

Kraft Foods Gilette Krone Bombardier Bayer Schering 

Pharma 

Deutsche 

Bahn 

Philips 
Morris 

Kirow Kranbau MICROTECH Continental 
AS 

Berlin Chemie DHL 
Express 

Radeberger 
Gruppe 

MAN 
Fördertechnik 

Motorola Daimler Cosmed, Be-
iersdorf 

FedEx 

Stollwerck OTIS OECA Opto-
Elektronische 

Componenten  

DEKRA Goodyear Dun-
lop Tires Ger-

many 

Schenker 

Storck Schindler RFT radio-
television  
Brandenburg 

Magna Group Gilette Stinnes  

TetraPak Siemens Siemens Pneumant PAREXEL TNT 

 Viessmann Tyco Thyssen 

Krupp 

Sanofi Avensis UPS 

Źródło: Berliner Wirtschaft in Zahlen, op. cit.  

Berlin jest także stolicą targów i kongresów. W 2008 r. ponad 8 mln osób 

uczestniczyło w 105 tys. targów, konferencji, seminariów i imprez tematycz-

nych. Sama branża zdrowotna (farmaceutyka, chemia, kosmetyka) miała w tym 

11-proc. udział. Holenderska agencja The International Congress and Conven-

tion Association zaliczyła Berlin do pięciu najważniejszych miast organizują-

cych kongresy, po Paryżu, Wiedniu, Barcelonie i Singapurze
34

.  

Jako miejsce lokalizowania produkcji przemysłowej Berlin uważa się za 

region stołeczny, wskazując na efekt synergii współpracy z Brandenburgią. 

Do pozytywnych cech i warunków dla instalujących się tu firm można zaliczyć 

między innymi: 

a) wysoką produktywność; 

b) wysoką jakością kapitału ludzkiego, która jest dalszą zaletą miasta 

i ma wpływ na procesy decyzyjne dotyczące lokalizacji. Udział osób 

z wyższym wykształceniem wśród zatrudnionych wynosił w 2009 r. 

                                                             
34  Congress City, Wissenschaft Gesundheit, Health+ 2009, nr 2, s. 14, 16. 
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około 22% (i był wyższy niż w Niemczech Wschodnich i w zachodniej 

części kraju – analogicznie 17% i 13%), natomiast osób z wykształce-

niem zawodowym 54%
35

. Ma to duże znaczenie dla miasta jako cen-

trum nauki i usług;  

c) bliskość rynków zbytu (6 mln konsumentów w regionie i ok. 100 mln 

w odległości ośmiu godzin jazdy ciężarówką), dobre połączenia trans-

portowe (drogowe, lotnicze, kolejowe i żeglugi śródlądowej). Berlin 

jest na 10 miejscu wśród ocenianych 20 intermedialnych centrów prze-

ładunkowych Europy
36

; 

d) niskie koszty utrzymania, niskie koszty nieruchomości komercyjnych, 

stosunkowo niskie ceny terenów budowlanych (w Berlinie około 171 

euro/m kw., w Brandenburgii około 40 euro/m kw. w 2009 r.)
37

; 

e) parki technologiczne (Berlin-Adlershof, Innovationspark Wuhlheide, 

berlibiotechpark, Biotechcampus Potsdam); 

f) sąsiedztwo 450 przedsiębiorstw z branży biotechnologii i technologii 

medycznych oraz 30 firm farmaceutycznych; 

g) 37 szkół wyższych w regionie, w samej branży czystych technologii 

około 30 instytutów naukowo-badawczych (w samym Berlinie znajdu-

ją się trzy uniwersytety, 14 politechnik i 70 instytutów badawczych 

o różnych profilach); 

h) centrum kultury, bliskość natury, oferta na czas wolny od pracy. 

Firmy umieszczające swoje siedziby w Berlinie uzyskują udogodnienia 

analogiczne do firm lokujących je w specjalnych strefach ekonomicznych w 

Polsce – w formie zwolnień podatkowych. Mimo wszystkich zalet należy zwró-

cić uwagę także na przeszkody, które starano się usunąć w nowej strategii dla 

miasta na lata 2010–2020. Przewiduje ona wzmocnienie czterech pól działania: 

zapewnienie dogodnych warunków do umieszczania siedzib firm (np. stopnio-

wa likwidacja przeszkód biurokratycznych), zwiększenie nakładów na rozwój 

innowacyjności, działania na rzecz zapewnienia wykwalifikowanych absolwen-

                                                             
35  Betriebspanel Berlin – Ergebnisse der vierzehnten Welle 2009, Studie im Auftrag der Se-

natsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales, SÖSTRA Sozialökonomische Strukturanaly-
sen GmbH Berlin, Berlin 2010, s. 25, tab. 8. 

36  Na pierwszym miejscu jest Verona, 2. Brema, 3. Norymberga, 4. Bolonia. Por. S. Nester, 
T. Nobel, Deutsche GVZ in der Champions League, Spezial GVZ-Ranking, DVZ 2010, nr 6, 
s. 12. 

37  Dla porównania, w Hamburgu ok. 394 euro/m². Por. Logistik in der Hauptstadtregion Ber-
lin-Brandenburg, Berlin Partner GmbH, ZAB, Logistiknetz, Berlin 2011, s. 2.  
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tów/przyszłych pracowników oraz dalsze działania promujące miasto (public 

relations)
38

. 

Podsumowanie 

Miasta są i były miejscami produkcji przemysłowej, a ich rangę jako mię-

dzynarodowych centrów biznesu podnoszą dodatkowo siedziby znanych świa-

towych koncernów
39

. Do roku 2025 prognozowany jest dalszy rozwój liczby 

ludności w miastach, takich jak Berlin, Hamburg i Monachium
40

. Renesans 

wymienionych miast, ale także wielu innych, jest trendem ogólnoniemieckim 

i łączy się ze strategiami rozwoju tych miast jako centrów gospodarczych 

i naukowych. Choć Toffler uważa, że nadal „tkwimy w fabryce”, wydaje się, że 

nie dla wszystkich przyszedł czas, aby je opuścić. Można przyjąć, że pewna 

liczba pracowników (mniejsza niż w przeszłości) pozostanie „w fabryce”, 

a udział badań i usług dla przedsiębiorstw zwiększy się. Forsowana obecnie 

przez niemiecki rząd rezygnacja z energii atomowej będzie miała dodatkowy 

pozytywny wpływ na osiedlanie się firm tych i pokrewnych branż w Berlinie.  
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BERLIN ALS VERGANGENE UND KÜNFTIGE INDUSTRIEHAUPTSTADT 

DEUTSCHLANDS 

Zusammenfassung 

Die gegenwärtige Strategie für Berlin als Industriestandort knüpft an Traditionen 

vergangener Tage an. Selbstverständlich haben sich die Branchen und Schwerpunkte 

verändert, die Hauptstadt strebt jedoch danach, sich als Produktions- und Wissen-

schaftsstandort der Republik zu profilieren. Von der Beschreibung einiger ausgewählter 

traditioneller Industriebranchen, die seit der Industrialisierung in Berlin ansässig waren 

(Teil 1 und 2), wird zur Gegenwart mit der Vorstellung der Branchen für deren Ansied-

lung Berlin wirbt, übergegangen (Teil 3).  

Stadtmarketing, PR und Fördermittel für den Industriestandort sollen der 

Hauptstadt dazu verhelfen einen neuen – alten – Rang unter deutschen Städten einzu-

nehmen.  

Übersetzt von Lilianna Jodkowska 
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Uniwersytet Szczeciński  

OPRACOWANIE I AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU 

WOJEWÓDZTWA W KONTEKŚCIE NOWYCH ZASAD 

PROWADZENIA POLITYKI ROZWOJU 

Wprowadzenie  

Programowanie rozwoju społeczno-gospodarczego odbywa się na szczeblu 

krajowym, regionalnym i lokalnym. Choć jest to proces, w rezultacie którego 

określone zostają główne cele rozwoju, będące oddolnym artykułowaniem po-

trzeb społeczności lokalnych, to wpisuje się on w konkretne regulacje i przepisy 

prawne. W ostatnim czasie szczególnego znaczenia nabierają ramy formalno-

prawne wynikające z ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, wskazu-

jące na podmioty i wyznaczające zasady realizacji polityk regionalnych. 

W artykule omówiono znaczenie strategii regionalnej w kreowaniu warun-

ków życia społeczno-gospodarczego, określono podstawowe elementy systemu 

polityki regionalnej oraz wskazano na nowe wyznaczniki oraz mechanizmy 

w systemie tworzenia i aktualizacji strategii rozwoju województwa. 

1. Znaczenie strategii rozwoju województwa w kreowaniu warunków do 

rozwoju społeczno-gospodarczego 

Strategia rozwoju jednostki samorządu terytorialnego jest planem systema-

tyzującym zamierzenia władz lokalnych lub regionalnych. Jest to określona 

koncepcja systemowego działania wskazująca na cele i kierunki rozwoju spo-
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łecznego, gospodarczego i przestrzennego w określonym zasięgu terytorialnym 

oraz sposoby ich osiągania w przyszłości. Strategia rozwoju społeczno-

gospodarczego jest podstawą do opracowania głównych polityk i harmonogra-

mów działania. Pozwala ona wprowadzić uporządkowaną sekwencję zdarzeń 

tak, by w konsekwencji osiągnąć najwyższy poziom rozwoju w gminie, powie-

cie, województwie. Strategia określa podmioty odpowiedzialne za realizację 

perspektywicznych celów, ułatwia koncentrację i rozmieszczenie zasobów 

(ludzkich, rzeczowych, finansowych i naturalnych), a także pomaga w formu-

łowaniu mechanizmów i instrumentów koniecznych do osiągnięcia tych celów. 

Strategia rozwoju lokalnego lub regionalnego to koncepcja oparta na we-

wnętrznej przewadze, endogenicznych atutach oraz antycypowanych zmianach 

w otoczeniu. W związku z tym istotne jest wskazanie na jej główne cechy, 

w tym w szczególności
1
: 

a) strategia usta obszar (zasięg) oddziaływania danej JST, 

b) strategia jest ukierunkowana na aktualne zasoby JST, na ich walory ja-

kościowe oraz słabe strony w odniesieniu do wiodących JST, 

c) strategia koresponduje bezpośrednio z aktualną sytuacją w kraju, re-

gionie lub gminie, 

d) strategia wymusza całościowe ujmowanie funkcjonowania regionu lub 

JST wraz z zorientowaniem ich na strategiczne cele 

e) strategie są zorientowane przyszłościowo, swoją filozofię wyprowa-

dzają z długookresowych oczekiwań kreowanych na podstawie stanów 

otoczenia i wewnętrznych możliwości.  

Kompleksowe podejście w toku planowania strategicznego umożliwia wy-

kreowanie strategii rozwoju jednostki samorządowej o zróżnicowanych korzy-

ściach, w tym pozwala m.in. na
2
: 

a) przeprowadzenie oceny mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń 

dla poszczególnych kierunków rozwoju, 

b) określenie przyszłości w perspektywie kilkunastu lat i zapisanie tego 

procesu w formie dokumentu, 

                                                             
1  B. Filipiak, M. Kogut, A. Szewczuk, M. Zioło, Rozwój lokalny i regionalny. Uwarunkowa-

nia, finanse, procedury, FnUS, Szczecin 2005, s. 95.  
2  A. Potoczek, S. Jachowicz, Administracja publiczna w procesie zarządzania rozwojem lo-

kalnym i regionalnym, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Suwalsko-Mazurskiej im. Papieża Jana 
Pawła II w Suwałkach, Toruń–Warszawa 2005, s. 282.  
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c) kompleksowe spojrzenie na dany obszar oraz powiązanie ze sobą po-

szczególnych dziedzin działalności oraz sfer funkcjonalnych i proble-

mowych, 

d) racjonalne gospodarowanie posiadanymi zasobami (m.in. siłą roboczą, 

majątkiem trwałym i obrotowym, infrastrukturą, środowiskiem) oraz 

ich efektywne pozyskiwanie,  

e) łatwiejsze poszukiwanie krajowych i zagranicznych środków finanso-

wych wspierających rozwój, 

f) kontrolowanie i ocenianie postępów oraz korygowanie błędów przez 

wszystkich członków społeczności regionalnej, 

g) tworzenie grup współdziałających ze sobą i zaangażowanie mieszkań-

ców w planowanie rozwoju swojej przyszłości, 

h) zarządzanie danym obszarem niezależnie od zmieniających się ukła-

dów politycznych.  

Tworzenie i aktualizacja strategii charakteryzują się otwartością na zmiany 

i powtarzalnością działań diagnostycznych i weryfikacyjnych. Strategia rozwoju 

jednostki samorządu terytorialnego dotyczy bowiem otwartego, dynamicznego 

procesu, a nie jednorazowego projektu. Rzeczywistość, w której funkcjonuje 

społeczność lokalna, podlega ciągłej zmianie, a gotowość adaptacyjna (bierna 

i czynna), wynikająca z tej zmiany, jest obecnie nie tylko warunkiem sukcesu, 

ale wręcz warunkiem przetrwania. Kumulujące się efekty zmian stwarzają na-

tomiast wciąż nowe uwarunkowania strategiczne
3
. Rozwój nie może być wy-

łącznie postrzegany w kategoriach efektów końcowych (pożądanego stanu 

w sensie statycznym), lecz powinien być rozpatrywany jako proces tworzenia 

nowych uwarunkowań rozwojowych (pożądanego efektu w sensie dynamicz-

nym). Przesłanki te mają zasadnicze znaczenie dla konieczności wprowadzania 

zmian, tj. uaktualniania strategii. 

2. Strategia rozwoju województwa w kontekście nowych uwarunkowań 

prawnych 

Proces tworzenia lub aktualizacji strategii rozwoju województwa uwarun-

kowany jest regulacjami wynikającymi z uzupełniających się dwóch głównych 

                                                             
3  Por. D. Hübner, Regionalne programy rozwoju instrumentem przebudowy strukturalnej. 

„Gospodarka Narodowa” 1995, nr 2–3, s. 7. 
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ustaw, tj. ustawy o samorządzie województwa
4
 oraz ustawy o zasadach prowa-

dzenia polityki rozwoju
5
. Regulacje te precyzują sposób opracowywania doku-

mentu oraz jego aktualizację, choć jednocześnie nie wskazują na metodę jego 

dookreślania. Przepisy wyznaczają zatem ogólne ramy procedury tworzenia 

strategii, pozostawiając swobodę i autonomię w decydowaniu o zawartości me-

rytorycznej strategii regionalnej jej autorom.  

Zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie województwa, strategia rozwoju 

regionalnego powinna być dostosowana do określonych dokumentów strate-

gicznych, w tym uwzględniać cele średniookresowej strategii kraju, krajowej 

strategii rozwoju regionalnego, a także odpowiednich strategii ponadregional-

nych, oraz powinna być spójna z planem zagospodarowania przestrzennego wo-

jewództwa. Każda strategia rozwoju województwa musi być ponadto dostoso-

wana do zmian polegających na przyjęciu lub aktualizacji tych dokumentów 

strategicznych w terminie 9 miesięcy od daty wejścia w życie uchwały o przy-

jęciu zmian. Dokument strategii nie może również wykraczać poza okres objęty 

aktualnie obowiązującą średniookresową strategią rozwoju kraju.  

                                                             
4  Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, Dz.U. 1998, nr 91, poz. 576.  
5  Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Dz.U. 2009, 

nr 84, poz. 712, z późn. zm., art. 13. 
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Rys. 1. System powiązań i koordynacji dokumentów strategicznych na poziomie kra-

jowym 

Źródło:  System zarządzania rozwojem na poziomie krajowym, Materiał wewnętrzny 

Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Warszawa, lipiec 2011.  

Jeśli chodzi o kwestię elementów obligatoryjnie zawartych w dokumencie 

strategii regionalnej, to zapisy ustawy o samorządzie województwa należy uzu-

pełnić o zapisy ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju wskazujące, że 

dokument ten powinien zawierać:  

a) diagnozę sytuacji w odniesieniu do zakresu objętego programowaniem 

strategicznym, z uwzględnieniem stanu środowiska oraz zróżnicowań 

przestrzennych, 

b) prognozę trendów rozwojowych w okresie objętym strategią, 

c) określenie celów rozwoju w zakresie objętym strategią, 

d) wskaźniki realizacji, 

e) określenie kierunków interwencji, odpowiednio do rodzaju strategii, 

w ujęciu wojewódzkim lub terytorialnym, 

f) systemy realizacji i ramy finansowe. 



142 Magdalena Kogut-Jaworska 

 

W aktualnych uwarunkowaniach formalnoprawnych strategia wojewódz-

twa stanowi element strategicznego programowania na poziomie krajowym
6
, 

zgodny z założeniami unijnego systemu zarządzania rozwojem regionalnym, 

uwarunkowaniami dostosowawczymi do nowej perspektywy finansowej, 

a w szczególności polityki spójności. Stworzenie zintegrowanego systemu 

wsparcia rozwoju regionalnego powinno umożliwić koncentrowanie się na 

wspieraniu inicjatyw zmierzających do wykorzystania wewnętrznych potencja-

łów rozwojowych wszystkich województw. Szczególnie istotne w tym wzglę-

dzie jest zachowanie spójności z dokumentami ważnymi z punktu widzenia 

długo- i średniookresowych celów rozwoju kraju, dziewięcioma zintegrowany-

mi strategiami rozwoju, koncepcją przestrzennego zagospodarowania kraju (ta-

bela 1). 

Tabela 1 

Uwarunkowania krajowe procesu dostosowania strategii rozwoju województw 

do dokumentów strategicznych 

Długookresowa strategia 

rozwoju kraju (DSRK) 

 spaja różne działania 
rozwojowe podejmowa-
ne w kraju oraz równo-

cześnie koordynuje je, 
ukierunkowując inter-
wencje państwa w stro-
nę realizacji wspólnych, 
zarówno dla poziomu 
krajowego, jak i regio-
nalnego, celów rozwo-
jowych 

określa: 

 główne trendy i wyzwania, 
wynikające zarówno 
z rozwoju wewnętrznego 
kraju, jak i zmian w jego 

otoczeniu zewnętrznym,  

 kompleksową koncepcję 
społeczno-gospodarczą 

rozwoju kraju w perspek-
tywie do roku 2030, 
z uwzględnieniem wymia-
ru społecznego, gospo-
darczego, środowiskowe-

go, terytorialnego i insty-

tucjonalnego 

wyznaczniki tworzenia lub ak-

tualizacji strategii wojewódz-
twa: 

 istotne jest, aby wziąć pod 
uwagę przede wszystkim 

założenia tego dokumentu 
dotyczące terytorialnego 
rozwoju kraju, tak aby przy 
przygotowaniu zaktualizo-
wanych wersji SRW za-
chować spójność z wizją 
rozwojową przedstawioną 
w tym dokumencie, 

 podstawę przygotowania 
strategii stanowi dokument 
„Polska 2030. Wyzwania 
rozwojowe” 

Średniookresowa strategia 
rozwoju kraju (ŚSRK) 

 jest wiodącą strategią 

rozwojową, 

określa: 

 podstawowe uwarunkowa-
nia, cele i kierunki rozwo-

ju kraju w wymiarze spo-

wyznaczniki tworzenia lub ak-
tualizacji strategii wojewódz-
twa: 

 proces dostosowawczy stra-

                                                             
6  Mowa tu przede wszystkim o Założeniach systemu zarządzania rozwojem Polski (zaakcep-

towanych przez Radę Ministrów 27 kwietnia 2009 r.), którego zasadniczym celem było uporząd-

kowanie dotychczasowego systemu programowania strategicznego w Polsce i stworzenie ram do 
jego funkcjonowania w określonych spójnych i zależnych względem siebie dokumentach.  
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 zapewnia integrację po-

lityki przestrzennej 
z polityką regionalną 
oraz koncentrację dzia-
łań prorozwojowych 

państwa na kluczowych 
obszarach tematycznych 
i przestrzennych, 

 poprzez nadanie obsza-

rom strategicznej inter-
wencji pozwala na 
przygotowanie listy 
przedsięwzięć prioryte-
towych w ramach kon-
traktu terytorialnego 
i przeprowadzenie pro-
cesu jego uzgadniania 

łecznym, gospodarczym, 

regionalnym i przestrzen-
nym, realizowanym przez 
strategie rozwoju (w tym 
przez SRW) oraz za po-
mocą programów rozwoju 
w perspektywie średnio-
okresowej, co pozwala na 
bardziej skonkretyzowane 

i szczegółowe sformuło-
wania zarówno celów, jak 
i narzędzi ich realizacji, 

 obszary strategicznej in-

terwencji o znaczeniu kra-
jowym i ponad-
regionalnym, a także stra-
tegiczne inwestycje, które 
następnie zostają 
uwzględnione w innych 
strategiach rozwoju i pro-
gramach operacyjnych 

tegii regionalnych do zapi-

sów ŚSRK prowadzić po-
winien do zapewnienia 
spójności celów rozwojo-
wych, co przekładać się 
powinno na możliwość wy-
znaczenia wspólnych kie-
runków interwencji i dzia-
łań w ramach kontraktu te-

rytorialnego w trakcie prak-
tycznej realizacji postano-
wień dokumentów strate-
gicznych, 

 obecnie obowiązuje Strate-

gia Rozwoju Kraju 2007–
2015, trwają natomiast pra-
ce nad jej aktualizacją, a jej 
horyzont czasowy zostanie 
przesunięty do 2020 roku 

Zintegrowane strategie roz-
woju 

 to dziewięć najważniej-

szych strategii rozwoju 
odpowiadających na 
wyzwania rozwojowe 
nakreślone 
w długookresowej stra-
tegii rozwoju kraju, jak 
i służących do realizacji 
celów strategicznych 
średniookresowej stra-

tegii rozwoju kraju 

określają: 

 podstawowe uwarunkowa-
nia, cele i kierunki rozwo-

ju w danych obszarach 
wskazanych w DSRK 
i ŚSRK, odnoszące się do 
rozwoju poszczególnych 
sektorów lub dziedzin, 
w tym z uwzględnieniem 
rozwoju regionów 
i rozwoju przestrzennego  

wyznaczniki tworzenia lub ak-
tualizacji strategii wojewódz-
twa: 

 wynikają z zapisów meryto-

rycznych poszczególnych 

dokumentów
7
 

                                                             
7   
– Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki (koordynator – minister gospodarki); 
– Strategia rozwoju kapitału ludzkiego (koordynator – minister – członek Rady Ministrów, 

przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów); 
– Strategia rozwoju transportu (koordynator – minister infrastruktury); 

– Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko (koordynator – minister gospodarki); 
– Sprawne państwo (koordynator – minister spraw wewnętrznych i administracji); 
– Strategia rozwoju kapitału społecznego (koordynator – minister kultury i dziedzictwa naro-

dowego); 
– Krajowa strategia rozwoju regionalnego: regiony–miasta–obszary wiejskie (koordynator – 

minister rozwoju regionalnego), przyjęta przez Radę Ministrów 13 lipca 2010 r.; 
– Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej (koordynator – prezes 

Rady Ministrów/MON); 

– Strategia zrównoważonego rozwoju wsi i rolnictwa (koordynator – minister rolnictwa 
i rozwoju wsi). 
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Koncepcja Przestrzennego 

Zagospodarowania Kraju 
2030 

 jest najważniejszym 
długookresowym, kra-

jowym dokumentem 
strategicznym, dotyczą-
cym zagospodarowania 
przestrzennego  

stanowi: 

 element DSRK i ŚSRK, 
które na równi traktują 
aspekt przestrzenny i spo-
łeczno-gospodarczy roz-

wój  
wskazuje:  

 że dokumentem, który 
może wspomagać realiza-

cję strategii rozwoju, jest 
postulowany w KPZK 
2030 Plan Zagospodaro-
wania Przestrzennego Kra-
ju (PZPK) 

 

wyznaczniki tworzenia lub ak-

tualizacji strategii wojewódz-
twa: 

 niezbędne wydaje się za-
pewnienie spójności wizji 

i kierunków przestrzennego 
rozwoju kraju przedstawio-
nych w KPZK z wizją roz-
woju regionu zawartą 
w SRW w takim zakresie, 
w jakim dotyczy ona jego 
przestrzennego wymiaru,  

 KPZK stanowi podstawę 

dla Planów Zagospodaro-
wania Przestrzennego Wo-
jewództw (PZPW) 

Strategie ponadregionalne  

 powstają dla specyficz-
nych typów problemów 
o charakterze ponadre-

gionalnym na szczeblu 
krajowym jako doku-
menty precyzyjnie za-
adresowane przestrzen-
nie, wykraczające swo-
im zakresem poza jedno 
województwo 

wskazują: 

 na potrzeby rozwoju re-
gionalnego i odnoszą się 
do obszarów strategicznej 

interwencji wskazanych 
w średniookresowej stra-
tegii rozwoju kraju  

 

wyznaczniki tworzenia lub ak-
tualizacji strategii wojewódz-
twa: 

 niezbędne jest zapewnienie 

spójności celów i kierun-
ków rozwojowych, 
a w efekcie również inter-
wencji przewidzianych na 
szczeblu krajowym i regio-
nalnym w celu osiągania 
synergii działań podejmo-
wanych przez rząd i samo-

rząd 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Aktualizacja strategii województw 

z uwzględnieniem uwarunkowań krajowych i unijnych, MRR, Przewodnik, 

Warszawa, maj 2011, s. 6–10. 

Szczególnie istotną kwestią jest tu zasada zapewnienia spójności doku-

mentów, która dotyczy nie tylko dokumentów na poziomie regionalnym czy 

krajowym (rysunek 1), ale także wszystkich tych dokumentów, w których 

w odniesieniu do rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego zdefi-

niowano cele rozwoju kraju w ujęciu terytorialnym. Uwzględnienie wymiaru te-

rytorialnego, czyli wpływu planowanych przez strategie sektorowych i horyzon-

talnych działań na terytorium (rozwój lokalny, regionalny, rozwój obszarów 

wiejskich itp.), umożliwia bowiem lepsze przygotowanie do realizacji wspól-

nych przedsięwzięć rozwojowych w ramach kontraktu terytorialnego.  
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3. Nowe wyznaczniki oraz narzędzia w systemie tworzenia i aktualizacji 

strategii rozwoju województwa 

Analizując kwestie związane z nowym paradygmatem polityki regionalnej 

i modyfikację podejścia do procedury tworzenia lub aktualizacji strategii roz-

woju województw, należy wskazać na podstawowe elementy samego dokumen-

tu strategii. W szczególności mowa tu o: 

a) analizie potencjału endogenicznego województwa z uwzględnieniem 

odrębnych cech, uwarunkowań wynikających z oceny typów obszarów 

i ich poziomów rozwoju oraz powiązań funkcjonalnych;  

b) wyznaczeniu obszarów strategicznych interwencji, w ujęciu terytorial-

nym i horyzontalnym; 

c) zdefiniowaniu celów w ujęciu terytorialnym, a w konsekwencji dopa-

sowaniu priorytetów rozwoju do różnych uwarunkowań i potrzeb;  

d) wskazaniu na instrumenty i mechanizmy realizacji strategii, w tym 

m. in. wskazaniu na powiązanie i spójności z dokumentami określają-

cymi zakres interwencji na poziomie krajowym (np. kontrakt woje-

wódzki); 

e) systemie monitoringu wdrażania strategii (np. system wskaźników).  

Określenie potencjałów rozwojowych polega na diagnozowaniu sfer roz-

woju społeczno-gospodarczego w regionie, a równocześnie stanowi podstawę 

przyszłej konstrukcji celów strategicznych. Zasadniczą kwestią na tym etapie 

jest właściwy dobór obszarów tematycznych, odpowiadających głównym wy-

zwaniom rozwojowym (np. warunki naturalne, kapitał ludzki, społeczny, inte-

lektualny, infrastruktura techniczna, gospodarka, innowacyjność, energia 

i bezpieczeństwo naturalne, dziedzictwo kulturowe, podaż usług publicznych). 

Studium diagnostyczne sytuacji społeczno-gospodarczej województwa powinno 

stanowić podstawę do wyznaczenia obszarów strategicznej interwencji w ujęciu 

geograficznym (różnych typów terytoriów), w tym obszarów problemowych 

występujących w danym regionie.  

Strategie rozwoju województw identyfikować powinny typy obszarów 

strategicznej interwencji dla województwa, na obszarze którego prowadzone 

będą działania na poziomie regionalnym ze wsparciem ze strony ministra roz-

woju regionalnego (poprzez realizację ramowych zintegrowanych programów 

regionalnych, które mają określać, w jaki sposób na poziomie regionalnym ko-

ordynowane i integrowane będą działania realizowane na rzecz danego regionu 
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z poziomu krajowego i regionalnego przez różne podmioty publiczne). Prze-

strzenna delimitacja w granicach regionów powinna być odzwierciedlona w wo-

jewódzkich planach zagospodarowania przestrzennego.  

Przy formułowaniu celów strategicznych województw należy pamiętać 

o zachowaniu spójności między oddolnymi potrzebami a zapisami krajowych 

dokumentów strategicznych, w szczególności Krajowej Strategii Rozwoju Re-

gionalnego. Cele strategii wojewódzkiej powinny pokrywać się z zapisami 

KSRR w takim stopniu, w jakim istnieje potrzeba realizacji spójnych kierunków 

rozwoju oraz wykorzystania środków krajowych i europejskich. Przykładem 

kierunków wsparcia wynikających z celów szczegółowych KSRR, które należy 

wziąć pod uwagę w tym aspekcie, może być
8
: 

a) Po pierwsze wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów, 

w tym: wsparcie dla rozwoju ośrodków wojewódzkich w celu jak naj-

lepszego wykorzystania potencjałów rozwojowych terytoriów cechują-

cych się największą zdolnością do kreowania wzrostu gospodarczego, 

rozprzestrzenianie (dyfuzja) procesów rozwojowych z biegunów wzro-

stu do słabiej rozwijających się ośrodków i pozostałych obszarów kra-

ju poprzez kompleksowy zestaw działań na rzecz integracji funkcjo-

nalnej obszaru województw, horyzontalne wsparcie dla rozwoju kon-

kurencyjności na terenie całych regionów; 

b) Po drugie budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie margi-

nalizacji obszarów problemowych, w tym wzmacnianie spójności tery-

torialnej na obszarze województwa poprzez działania na rzecz zmniej-

szania zróżnicowań wewnątrzregionalnych, pomoc w przezwyciężaniu 

trudności rozwojowych silnie skoncentrowanych terytorialnie, wspar-

cie przyspieszenia procesów restrukturyzacyjnych i poprawy sytuacji 

mieszkańców obszarów problemowych w zakresie dostępu do podsta-

wowych dóbr i usług publicznych; 

c) Po trzecie tworzenie warunków do skutecznej, efektywnej i partner-

skiej realizacji działań rozwojowych ukierunkowanych terytorialnie, 

w tym wzmacnianie wymiaru strategicznego polityki regionalnej, po-

prawa jakości zarządzania politykami publicznymi, usprawnienie ko-

ordynacji działań rozwojowych, zwiększenie współpracy między róż-

nymi poziomami władz publicznych. 

                                                             
8  Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010–2020: Regiony, miasta, obszary wiejskie, 

dokument przyjęty przez Radę Ministrów 13 lipca 2010 r., MRR, Warszawa 2010, s. 89. 
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Dla realizacji koncepcji finansowania rozwoju regionalnego w ramach 

kontraktu terytorialnego niezmiernie istotne jest właściwe nakreślenie w strate-

gii kierunków interwencji oraz przedsięwzięć priorytetowych. Kierunki inter-

wencji w ujęciu terytorialnym powinny być tworzone przy uwzględnieniu dzia-

łań dotyczących koncentracji na obszarach strategicznej interwencji oraz wska-

zaniu skali wdrażania i koncentracji tematycznej interwencji, a także w oparciu 

na zróżnicowanych formach współpracy sieciowej.  

System realizacji strategii w obecnych uwarunkowaniach organizacyjno-

prawnych odznacza się również nowym schematem relacji między wszystkimi 

uczestnikami procesów rozwojowych. Jego główną zasadą jest wieloszczeblo-

wość zarządzania procesami rozwojowymi, która polega na zaangażowaniu 

wielu podmiotów z różnym zakresem kompetencyjnym. Szczególna rola przy-

pisana tu jednak zostaje samorządowi województwa, który jednocześnie jest or-

ganizatorem węzła sieci partnerów lokalnych, regionalnych, krajowych, euro-

pejskich, koordynatorem działań rozwojowych oraz podmiotem odpowiedzial-

nym za programowanie i zarządzanie procesami rozwoju.  

Narzędziami realizacji strategii powinny być dokumenty o charakterze 

operacyjno-wdrożeniowym (programy rozwoju, programy operacyjne), które 

określają działania realizacyjne zgodne z ustalonym systemem finansowania. 

W szczególności dotyczy to regulacji prawnych (np. przeprowadzenie analizy 

obowiązujących przepisów prawnych i dokumentów pod kątem zapewnienia 

skuteczności realizacji strategii) oraz instrumentów finansowych (np. rezerwy 

efektywnościowe środków finansowych) i zmian instytucjonalnych (np. zmiana 

właściwych kompetencji określonych organów uczestniczących w systemie re-

alizacji strategii). 

System realizacji strategii powinien być oparty na nowych rozwiązaniach 

instytucjonalnych, w tym przede wszystkim na platformie wymiany informacji 

i doświadczeń między aktorami polityki regionalnej z obszaru województwa 

(regionalne obserwatoria i fora terytorialne). Nowe rozwiązania w zakresie mo-

nitorowania i ewaluacji polityki regionalnej dotyczyć powinny zadań związa-

nych z przeprowadzeniem analiz trendów i sytuacji w regionie oraz przygoto-

waniem strategicznego raportu o rozwoju społeczno-gospodarczym, a także 

opracowań opartych na zbieranych danych statystycznych z wykorzystaniem 

bazy wskaźników rozwoju.  
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Podsumowanie 

Nowe uwarunkowania prawne, związane z realizacją zapisów dokumen-

tów rządowych, w tym przyjętej przez Radę Ministrów 13 lipca 2010 r. Krajo-

wej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010–2020: Regiony, Miasta, Obszary 

Wiejskie, określają jednolite standardy metodologiczne ujednolicania i przygo-

towania dokumentów strategicznych na poziomie regionalnym. Ma to na celu 

wprowadzenie określonej systematyzacji w przygotowywaniu i uaktualnianiu 

dokumentów, by w konsekwencji zapewnić porównywalność strategii rozwoju 

na różnych poziomach zarządzania. Szczególnym etapem zatem w procedurze 

tworzenia implementacji strategii jest etap monitorowania i aktualizacji.  

Do podstawowych zadań systemu monitorowania należy weryfikacja i ak-

tualizacja dokumentu strategii. Korekty zapisów w tym planie powinny doty-

czyć celów operacyjnych, rozpisanych na szczegółowe projekty wykonawcze, 

budżety oraz harmonogramy zadań. Aktualizacja taka jest naturalnym skutkiem 

zmian w uwarunkowaniach wewnętrznych i zewnętrznych, a typowym zjawi-

skiem w długookresowej perspektywie bywa pojawienie się nowych okoliczno-

ści bądź nowych przeszkód, których podczas procesu planowania nie uwzględ-

niono. Korekty w zakresie celów operacyjnych, struktury zadań, środków i ter-

minów ich realizacji powinny prowadzić do stworzenia skuteczniejszych proce-

dur implementacji. W konsekwencji ciągła aktualizacja i weryfikacja planów 

rozwoju może pozwolić na efektywniejszą alokację zasobów, oszczędność cza-

su oraz lepsze dopasowanie systemu finansowania przedsięwzięć. 
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THE REGIONAL DEVELOPMENT STRATEGY DRAWING UP 

AND UPDATING IN THE CONTEXT OF THE NEW PRINCIPLES 

OF DEVELOPMENT POLICY 

Summary 

In the article discusses the importance of regional strategy in creating the condi-

tions for socio-economic life. It also identifies the basic elements of a system of region-

al policy and new determinants and mechanisms in the system of creating and updating 

the regional development strategy.  

In the current formal-legal conditions the regional strategy is part of the strategic 

programming at the national level, consistent with the objectives of EU regional devel-

opment management system, determinants of adjustment to the new financial perspec-

tive and, in particular cohesion policy. The creation of an integrated support system for 

regional development should allow focusing on supporting initiatives aiming to use of 

internal developmental potentials of all regions.  

Translated by Magdalena Kogut-Jaworska
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KONDYCJA FINANSOWA JEDNOSTEK SAMORZĄDU 

TERYTORIALNEGO A PODEJMOWANIE REALIZACJI 

ZADAŃ WŁASNYCH W FORMULE PARTNERSTWA  

PUBLICZNO-PRYWATNEGO 

Wprowadzenie 

Celem opracowania jest ustalenie znaczenia kondycji finansowej jednostek 

samorządu terytorialnego (JST) – głównie z obszaru województwa dolnoślą-

skiego – w podejmowaniu realizacji zadań własnych w formule partnerstwa pu-

bliczno-prywatnego (PPP). 

Tezą badawczą jest stwierdzenie, że: 

1. Kondycja finansowa jednostek samorządu terytorialnego stanowi 

czynnik wymuszający poszukiwanie w jednostkach samorządu teryto-

rialnego rozwiązań pozwalających realizować zadania ukierunkowane 

na lokalny, regionalny rozwój społeczno-gospodarczy w warunkach 

silnych ograniczeń finansowych, wynikających z obowiązujących 

prawem limitów zadłużania się JST. 

2. Rządowa polityka regulacyjna prowadzi do pogorszenia sytuacji płyn-

nościowej JST w przypadku podejmowania przez nie inwestycji infra-

strukturalnych, stymulując potrzebę podejmowania rozwiązań realiza-

cji zadań własnych w formule PPP. 

W związku z tym opracowanie ma charakter głównie diagnostyczny. Sta-

nowi diagnozę sytuacji finansowej i uwarunkowań prawnych funkcjonowania 

sektora jednostek samorządu terytorialnego w Polsce ze szczególnym uwzględ-
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nieniem województwa dolnośląskiego w kontekście możliwości stosowania 

partnerstwa publiczno-prywatnego. 

1. Diagnoza sytuacji finansowej sektora samorządu terytorialnego w kon-

tekście uwarunkowań prawnych jego funkcjonowania  

W pierwszej kolejności przypomnijmy, że jednostkom samorządu teryto-

rialnego konstytucyjnie zapewniono udział w dochodach publicznych odpo-

wiednio do przypadających im zadań. Dochodami jednostek samorządu teryto-

rialnego są ich dochody własne oraz subwencje ogólne i dotacje celowe z bu-

dżetu państwa. Źródła dochodu jednostek samorządu terytorialnego są określo-

ne w ustawie. Zmiany w zakresie zadań i kompetencji jednostek samorządu te-

rytorialnego następują wraz z odpowiednimi zmianami w podziale dochodów 

publicznych (art. 167 Konstytucji). 

W ramach wydatków sektora publicznego, wynoszących według sprawoz-

dania z wykonania budżetu państwa za 2009 rok: 590 mld 800 mln zł, wydatki 

sektora samorządowego w kwocie 192 mld 800 mln zł stanowiły 32,63%. 

Na 2809 jednostek samorządu terytorialnego udział wydatków poszczególnych 

jednostek w sektorze samorządowym wynosił:  

a) dla 2414 gmin – 42,45%, 

b) dla 65 miast na prawach powiatu – 34,09%, 

c) dla 314 powiatów – 12,84%, 

d) dla 16 województw – 10,62%. 

Przygotowana w Polsce reforma finansów publicznych zakłada między in-

nymi ograniczenie w budżecie państwa wydatków obowiązkowych (sztyw-

nych), w tym również zmniejszenie subwencjonowania jednostek samorządu te-

rytorialnego. Znaczący wzrost wydatków zdeterminowanych z 61,1% w 2000 r. 

do 76% w 2010 ma olbrzymi wpływ na deficyt finansów publicznych, którego 

nie da się ograniczyć bez zmian w strukturze wydatków państwa. 

Planowane ograniczenie subwencji wiąże się ze zmniejszeniem środków 

finansowych dla jednostek samorządu terytorialnego i wymusza podjęcie dzia-

łań wspólnie z sektorem prywatnym w celu realizacji zadań statutowych. 

W ustawie budżetowej na 2011 rok dla jednostek samorządu terytorialnego 

przewidziano 92,4 mld zł, w tym: subwencje 46 mld zł, dotacje 17,5 mld zł, 

oraz udziały w PIT 28,9 mld zł. Środki finansowe z budżetu państwa będą prze-

znaczone: dla gmin – 62,4 mld zł, dla powiatów – 26,3 mld zł, oraz dla woje-
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wództw – 3,7 mld zł. Zmniejszenie subwencji stanowiącej 50% wszystkich 

transferów z budżetu państwa znacznie ograniczy możliwości bezpośredniego 

finansowania zadań z budżetu gmin, powiatów i województw. W celu realizacji 

zadań statutowych podmioty publiczne powinny podejmować wspólne działania 

z partnerami prywatnymi, oparte na podziale rodzajów ryzyka określonych 

w umowie. 

Istotną barierą w realizacji zadań przez jednostki sektora samorządowego 

jest poziom długu publicznego. Dług publiczny można definiować jako łączną 

kwotę zobowiązań podmiotów (osób prawnych) zaliczanych do sektora pu-

blicznego albo jako łączną kwotę zobowiązań podlegających spłacie ze środ-

ków publicznych
1
. Regulacje ograniczające zmiany dopuszczające długu pu-

blicznego wynikające z członkostwa Polski w Unii Europejskiej zostały zawarte 

w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (w brzmieniu nadanym Trak-

tatem z Lizbony Dz. Urz. UE C 115/99 z 9 maja 2008 roku).  

Zgodnie z art. 126 Traktatu państwa członkowskie unikają nadmiernego 

deficytu budżetowego, a Komisja Europejska nadzoruje rozwój sytuacji budże-

towej i wysokość długu publicznego w państwach członkowskich w celu wy-

krycia oczywistych błędów. Ocena dyscypliny budżetowej badana jest na pod-

stawie dwóch kryteriów: 

a) stosunku planowanego oraz rzeczywistego deficytu sektora finansów 

publicznych do produktu krajowego brutto, który nie powinien prze-

kroczyć 3%, chyba że: 

- stosunek ten zmniejszył się znacznie oraz w sposób stały i osiągnął 

poziom bliski wartości odniesienia, 

- lub przekroczenie wartości odniesienia ma charakter wyjątkowy 

oraz tymczasowy i stosunek ten pozostaje bliski wartości odniesie-

nia; 

b) stosunek długu publicznego do produktu krajowego brutto nie powi-

nien przekroczyć 60%, chyba że stosunek ten zmniejsza się dostatecz-

nie i zbliża do tej wartości w zadowalającym tempie. 

Problematyka nierównowagi finansowej sektora finansów publicznych, 

a więc także jednostek samorządu terytorialnego, stanowi zatem obszar szcze-

gólnego zainteresowania UE. Szczegółowe sposoby postępowania w przypadku 

przekroczenia wspomnianych wyżej reguł fiskalnych zostały przedstawione 

                                                             
1  E. Malinowska, W. Misiąg, Finanse publiczne w Polsce – przewodnik 2002, Ośrodek Do-

radztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2002. 
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w Protokole (nr 20) w sprawie procedury dotyczącej nadmiernego deficytu sta-

nowiącego załącznik do Traktatu o funkcjonowaniu UE, a także w rozporzą-

dzeniu Rady nr 1466/97/WE z dnia 7 lipca 1997 r. w sprawie wzmocnienia nad-

zoru pozycji budżetowych oraz nadzoru i koordynacji polityk gospodarczych 

(Dz. Urz. L. 209 z 2.08.1997 r.) i w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1467/97 

z dnia 7 lipca 1997 w sprawie przyśpieszenia i wyjaśnienia procedury nadmier-

nego deficytu (Dz. Urz. L. 209 z 2.08.1997 r.).  

W art. 216 Konstytucji RP wprowadzono następujące ograniczenie: „Nie 

wolno zaciągać pożyczek lub udzielać gwarancji i poręczeń finansowych, w na-

stępstwie których państwowy dług publiczny przekroczy 3/5 wartości rocznego 

produktu krajowego brutto. Sposób obliczania wartości produktu krajowego 

brutto oraz państwowego długu publicznego określa ustawa”. 

Według art. 72 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 roku 

państwowy dług publiczny obejmuje zobowiązania sektora finansów publicz-

nych z następujących tytułów:  

a) wyemitowanych papierów wartościowych opiewających na wierzytel-

ności pieniężne, 

b) zaciągniętych kredytów i pożyczek, 

c) przejętych depozytów, 

d) wymaganych zobowiązań: 

- wynikających z odrębnych ustaw oraz prawomocnych orzeczeń są-

dów lub ostatecznych decyzji administracyjnych, 

- uznanych za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów 

publicznych będącą dłużnikiem
2
. 

Podział państwowego długu publicznego według kryterium podmiotowego 

i przedmiotowego przedstawiono odpowiednio tabeli 1 i 2. 

                                                             
2  Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. nr 157, poz. 1240. 
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Tabela 1 

Państwowy dług publiczny według kryterium podmiotowego 

PAŃSTWOWY DŁUG PUBLICZNY 

(podział według kryterium podmiotowego) 
(§ 3 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów 

dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym do długu Skarbu Państwa 
z dnia 23 grudnia 2010 r. (Dz.U. nr 252, poz. 1692) 

PAŃSTWOWY DŁUG PUBLICZNY 

DŁUG KRAJOWY 

Obejmuje zadłużenie powstałe w stosunku do 
rezydentów w rozumieniu ustawy z dnia 27 lip-
ca 2002 r. Prawo dewizowe (Dz.U. nr 141, poz. 
1178), w szczególności wobec: 

 jednostek sektora finansów publicznych, 

 banku centralnego, 

 banków innych krajowych instytucji finan-

sowych 

DŁUG ZAGRANICZNY 

Obejmuje zadłużenie powstałe w stosunku do 
nierezydentów w rozumieniu ustawy z dnia 
27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe, w szczegól-
ności wobec podmiotów mających swoją sie-
dzibę w państwie członkowskim Unii Europej-
skiej, w którym obowiązującym środkiem płat-
niczym jest waluta euro 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 

23 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów 

dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym do długu 

Skarbu Państwa, § 3. 

Tabela 2 

Państwowy dług publiczny według kryterium przedmiotowego 

PAŃSTWOWY DŁUG PUBLICZNY 
(podział według kryterium przedmiotowego) 

 art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 

1240); 

 art. 3 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytu-

łów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym Skarbu Państwa, z dnia 
23 grudnia 2010 r. (Dz.U. nr 252, poz. 1692) 

Papiery wartościowe Tytuły dłużne zaliczane do państwowego długu 
publicznego, w tym do długu Skarbu Państwa, … 
dzielą się na: 

 papiery wartościowe, inne niż akcje, z wyłą-

czeniem praw pochodnych, dopuszczone do 
obrotu zorganizowanego, z uwzględnieniem 
podziału na: 

 krótkoterminowe papiery wartościowe – 

o pierwotnym terminie wykupu nie dłuż-
szym niż rok (bony skarbowe, obligacje, 
bony komercyjne, pozostałe papiery war-
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PAŃSTWOWY DŁUG PUBLICZNY 

(podział według kryterium przedmiotowego) 

 art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 
1240); 

 art. 3 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytu-

łów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym Skarbu Państwa, z dnia 
23 grudnia 2010 r. (Dz.U. nr 252, poz. 1692) 

tościowe), 

 długoterminowe papiery wartościowe – 
o pierwotnym terminie wykupu dłuższym 
niż rok (obligacje, obligacje skarbowe, 
pozostałe papiery wartościowe) 

Kredyty i pożyczki Kredyty i pożyczki, przy czym do tej kategorii za-
licza się również umowy o partnerstwie publicz-
no-prywatnym, które mają wpływ na poziom dłu-
gu publicznego, papiery wartościowe, których 
zbywalność jest ograniczona, umowy sprzedaży, 
w których cena jest płatna w ratach, umowy le-
asingu zawarte z producentem lub finansującym, 
w których ryzyko i korzyści z tytułu własności są 

przeniesione na korzystającego z rzeczy, a także 
umowy nienazwane o terminie zapłaty dłuższym 
niż rok, związane z finansowaniem usług, dostaw, 
robót budowlanych, które wywołują skutki eko-
nomiczne podobne do umowy pożyczki lub kre-
dytu, z uwzględnieniem podziału na: 

 krótkoterminowe – o pierwotnym terminie 

zapłaty nie dłuższym niż rok lub podlegające 
spłacie na żądanie, 

 długoterminowe – o pierwotnym terminie za-

płaty dłuższym niż rok 

Przyjęte depozyty Przyjęte depozyty, rozumiane jako zobowiązania 
wynikające z przyjętych przez jednostkę sektora 
finansów publicznych depozytów, będących środ-
kiem finansowania potrzeb danej jednostki, 

w szczególności spłaty wcześniej zaciągniętych 
zobowiązań lub niedoboru środków danej jed-
nostki, z uwzględnieniem podziału na: 

 depozyty zbywalne (na żądanie) – natych-

miast wymienialne na gotówkę lub płatne na 
żądanie wierzyciela, 

 inne depozyty, które nie mogą być natych-
miast wymienione na gotówkę lub nie mogą 

być w dowolnym momencie wykorzystywane 
do dokonywania płatności przez wierzyciela, 
w szczególności w formie depozytów termi-
nowych 
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PAŃSTWOWY DŁUG PUBLICZNY 

(podział według kryterium przedmiotowego) 

 art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 
1240); 

 art. 3 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytu-

łów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym Skarbu Państwa, z dnia 
23 grudnia 2010 r. (Dz.U. nr 252, poz. 1692) 

Zobowiązania wymagalne Zobowiązania wymagalne, o których mowa 

w ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych, rozumiane jako bezsporne zobowią-
zania, których termin płatności dla dłużnika mi-
nął, a które nie zostały ani przedawnione, ani 
umorzone 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 

23 grudnia 2010 r., op. cit., § 3. 

Państwowy dług publiczny w Polsce systematycznie się zwiększa. W 2000 

roku wartość nominalna długu publicznego wyniosła 237,8 mld zł, co stanowiło 

38% PKB. Według prognozy zamieszczonej w Wieloletnim Planie Finansowym 

Państwa (WPF)
3
 w 2011 roku państwowy dług publiczny wyniesie 814,5 mld 

zł, w 2012 – 878,7 mld zł, a w 2013 – 921,5 mld zł. W sporządzonej przez Radę 

Ministrów Strategii Zarządzania Długiem Publicznym na lata 2011–2014
4
 sko-

rygowano przyjęty w WPF na 2010 rok poziom długu z 54,7% na 53,2% PKB. 

W latach 2011–2012 relacja ta wyniesie odpowiednio 54,2% oraz 54,3%. Prze-

kroczenie w 2010 roku progu 50% oznacza, że w ustawie budżetowej na 2012 r. 

relacja deficytu budżetowego do dochodów nie może być wyższa niż założona 

w budżecie na 2011 rok.
5
 Ryzyko związane z przekroczeniem 55% relacji długu 

publicznego do PKB dotyczy: wyższych potrzeb pożyczkowych budżetu pań-

stwa, niższego kursu złotego, wysokiego przyrostu zadłużenia innych niż skarb 

państwa podmiotów sektora finansów publicznych, podziału ryzyka w umo-

wach partnerstwa publiczno-prywatnego lub też konieczności zrealizowania po-

ręczeń lub gwarancji udzielonych przez podmioty sektora finansów publicz-

nych. 

Główne przyczyny dynamicznego wzrostu państwowego długu publiczne-

go są następujące:  

                                                             
3  www.mf.gov.pl/files/bip/bip/wieloletni plan finansowy państwa. pdf. 
4  www.mf.gov.pl. 
5  Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, op. cit., art. 86. 



 Kondycja finansowa jednostek samorządu terytorialnego… 157 

 

a) konieczność finansowania rocznych potrzeb pożyczkowych budżetu 

państwa związanych z refinansowaniem długu zaciągniętego w po-

przednich latach; 

b) finansowanie bieżącego deficytu budżetu państwa;  

c) przekazanie środków w celu zrównoważenia Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych. 

Program Konwergencji przedstawiający aktualną sytuację polskiej gospo-

darki, zaktualizowany w 2009 roku, przedstawia 5 celów polityki makroekono-

micznej na lata 2009–2012. Pakiet ma następujące składniki: 

a) obniżenie w stosunku do roku 2011 inwestycji publicznych o 1,4% 

PKB, co oznacza spadek tych inwestycji realnie o ok. 15%; 

b) zmniejszenie tzw. zużycia pośredniego (np. energia, paliwo, lekarstwa) 

w sektorze publicznym w relacji do PKB o 0,4% PKB w stosunku 

do roku 2011, co oznacza spadek realnie o 2,7% PKB; 

c) zmniejszenie transferów socjalnych w relacji do PKB w stosunku 

do 2011 roku o 0,7 % PKB, co oznacza utrzymanie realnych transfe-

rów na tym samym poziomie; 

d) zerowy wzrost realnego funduszu płac w sektorze publicznym w latach 

2010–2012, z efektem 0,4 % PKB w stosunku do 2011 r.,  

e) zwiększenie obciążeń fiskalnych w relacji do PKB, też w stosunku 

do 2011 roku, o 0,7 pkt proc. PKB, co oznacza realny wzrost obciążeń 

o 2 pkt proc. szybszy niż wzrost PKB. 

Ten pięcioskładnikowy pakiet ma wartość 3,5 % PKB, co umożliwi Polsce 

wypełnienie podstawowego kryterium przewidzianego w Traktacie z Ma-

astricht, tj. obniżenia deficytu budżetowego w 2012 roku do 3% PKB. Z ostat-

niej wersji aktualizacji Programu Konwergencji wynika, że deficyt sektora fi-

nansów publicznych na koniec 2009 roku wyniósł 7,2% PKB. W Wieloletnim 

Planie Finansowym Państwa sporządzonym zgodnie z art. 103 ust. 1 ustawy 

o finansach publicznych na cztery lata budżetowe podkreślono, że głównym za-

daniem władz publicznych jest zmniejszenie strukturalnego deficytu sektora fi-

nansów publicznych, tj. do poziomu średniookresowego celu budżetowego 

sformułowanego w Europejskim Pakiecie Stabilności i Wzrostu. W przypadku 

Polski wynosi on 1% PKB deficytu strukturalnego. Cel ten można osiągnąć po-

przez ograniczenia wydatków, gdyż konsolidacja oparta na ograniczeniu trans-

ferów i zmniejszaniu konsumpcji publicznej, w tym funduszu wynagrodzeń, 

powinna mieć najmniej negatywny wpływ na wzrost gospodarczy i zatrudnienie 
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w przeciwieństwie do konsolidacji opartej na cięciach inwestycji publicznych
6
. 

Zdaniem ekonomistów jako główny cel reformy finansów publicznych należy 

przyjąć ograniczenie wydatków publicznych, jak również zmianę ich struktury, 

tj. zmniejszenie transferów socjalnych na rzecz wydatków prorozwojowych. 

Udział sektora samorządowego w państwowym długi publicznym na ko-

niec roku 2009 wynosił 5,7% przy ponad 32-proc. udziale w strukturze wydat-

ków publicznych. W 2010 roku według wstępnych szacunków dług sektora sa-

morządowego wyniesie 7%.  

Liczbę zadłużonych jednostek samorządu terytorialnego według poziomu 

zadłużenia (bez zobowiązań na realizację programów i projektów realizowa-

nych z udziałem środków unijnych) do planowanych dochodów tych jednostek 

przedstawiono za III kwartał 2010 roku w tabeli 3. 

Tabela 3 

Liczba i struktura zadłużonych JST 

Wyszczególnienie 

Liczba JST 

Ogółem Zadłużonych 
Poniżej 

10% 
10–
20% 

20–
30% 

30–
40% 

40–
50% 

50–
60% 

Powyżej 
60% 

Gminy 2 414 2 258 615 602 512 340 143 43 3 

Miasta na pra-
wach powiatu 

65 65 5 16 18 16 8 2 0 

Powiaty 314 310 92 96 66 37 15 3 1 

Województwa 16 15 4 4 5 1 0 1 0 

Razem 2 809 2 648 716 718 601 394 166 49 4 

Źródło: http://www.mf.gov.pl/_files_/finanse_samorzadow/stan_zobowiazan/2010/ 

zadluzenie_jst_iii_kw2010.pf. 

W III kwartale 2010 roku 72% jednostek samorządu terytorialnego stano-

wiły jednostki o wskaźniku zadłużenia do 20%, 14% – do 30%, 6% – do 40%, 

a tylko 2% jednostek – powyżej 50% zadłużenia. Poziom wykonania budżetów 

przez jednostki samorządu terytorialnego województwa dolnośląskiego w 2009 

roku
7
 nie wskazuje realnych zagrożeń związanych z przekroczeniem aktualnie 

obowiązujących progów zadłużenia, określonych w art. 170 ust. 1 ustawy o fi-

nansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz.U. nr 249, poz. 2104). 

                                                             
6  Plan finansowy państwa, www.mf.gov.pl/files/bip/bip/wieloletni. 
7  Por. http://www.wroclaw.rio.gov.pl. 
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Jednostki samorządu terytorialnego województwa dolnośląskiego w roku 

budżetowym 2009 wykonały dochody w wysokości 11 mld 968,5 mln zł, a wy-

datki w wysokości 13 mld 630,2 mln zł. Realizacja dochodów w budżetach dol-

nośląskich JST wyniosła 97,8%, a wydatków 94,6% wielkości planowanych. 

Wykonane dochody były niższe od planowanych łącznie o 266,4 mln zł, a wy-

datki niższe o 774,6 mln zł. Poziom długu publicznego dolnośląskich JST w ro-

ku 2009 wyniósł 4 mld 276,5 mln zł i wzrósł w stosunku do roku poprzedniego 

o 1 mld 467,3 mln zł (w 2008 r. – 2 mld 809,2 mln zł, w 2007 r. – 2 mld 150,5 

mln zł). Wskaźnik zadłużenia, określający relację łącznej kwoty długu do do-

chodów ogółem ukształtował sie dla roku 2009 na poziomie 35,7% wykona-

nych dochodów, podczas gdy w 2008 roku stanowił 25,1%, a w 2007 – 20,1%. 

Dla porównania, wskaźnik zadłużenia JST w kraju, odpowiednio w latach, sta-

nowił 26,0%, 20,2% i 19,7% dochodów. Największe zadłużenie w sektorze jed-

nostek samorządu terytorialnego województwa dolnośląskiego w 2009 roku 

wykazują miasta na prawach powiatu – 61%, najmniejsze – samorząd woje-

wództwa – 6,6 %. 

Należy podkreślić, że analiza zadłużenia poszczególnych jednostek samo-

rządu terytorialnego wskazuje wzrost zadłużenia 147 jednostek łącznie na kwo-

tę 1 mld 503,4 mln zł, obniżenie zadłużenia 49 jednostek na kwotę 36,1 mln zł. 

Konieczność dostosowania polityki finansowej do obowiązującego od 

2014 roku indywidualnego wskaźnika zadłużenia wymusza przestrzeganie 

przez jednostki samorządu terytorialnego zapisów art. 242 ustawy o finansach 

publicznych, tj. wypracowania nadwyżki operacyjnej liczonej jako różnica po-

między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. 

Poziom tej różnicy dla jednostek samorządu województwa dolnośląskiego 

w 2009 roku wyniósł 510,9 mln zł i zawierał nadwyżkę operacyjną w wysoko-

ści 585 mln zł oraz deficyt operacyjny w wysokości 74,2 mln zł. Nadwyżkę 

operacyjną uzyskały 142 jednostki (124 gminy, 15 powiatów, 2 miasta na pra-

wach powiatu i województwo samorządowe), natomiast deficyt operacyjny wy-

stąpił w 54 jednostkach (42 gminach, 11 powiatach i 1 mieście na prawach po-

wiatu). Oznacza to, że 72,4% jednostek samorządu terytorialnego było w stanie 

pokryć bieżące wydatki z bieżących dochodów, natomiast 27,6% JST realizo-

wało wydatki bieżące na poziomie przekraczającym dochody bieżące. 

Obowiązek równoważenia budżetów bieżących oraz wypracowywanie 

przez zadłużone JST nadwyżki operacyjnej skieruje uwagę poszczególnych jed-
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nostek na wykorzystywanie nowych instrumentów finansowych, w tym również 

dotyczących partnerstwa publiczno-prywatnego. 

W 2009 roku łączny deficyt budżetowy jednostek samorządu terytorialne-

go wyniósł ponad 12,3 mld zł przy zakładanej kwocie 22,7 mld zł. Na 2010 rok 

jednostki sektora samorządowego zaplanowały 25,6 mld deficytu, a wstępnie 

szacowane wykonanie wynosi 14,6 mld zł
8
. 

Przyczyną tak znacznych rozbieżności pomiędzy planowaną kwotą deficy-

tu a wykonaną jest wadliwa regulacja prawna zawarta zarówno w poprzednio 

obowiązującej, jak i nowej ustawie o finansach publicznych. Przyjęty przez 

ustawodawcę sposób planowania i realizacji zadań współfinansowanych ze 

środków zagranicznych, w tym Unii Europejskiej, skutkuje planowaniem zawy-

żonych kwot deficytu. 

Obowiązek wylegitymowania się przez JST zabezpieczeniem środków na 

realizację zadań, o które jednostka będzie dopiero aplikować, konieczność pre-

finansowania ponoszonych wydatków, jak również rozdysponowanie nadwyżki 

budżetowej skutkują powstaniem deficytu budżetowego, co nie znajduje uza-

sadnienia ekonomicznego dla sytuacji finansowej jednostki samorządu teryto-

rialnego. Skutkiem przyjętych przez ustawodawcę rozwiązań formalnopraw-

nych jest planowany deficyt w 2007 roku (tj. w pierwszym roku planowania 

nowych przedsięwzięć współfinansowanych z UE w okresie programowania 

2007–2013). Jednostki samorządu terytorialnego 2007 rok zakończyły nadwyż-

ką budżetową, korygując budżety na koniec roku. Ze struktury zadłużenia sek-

tora samorządowego na koniec III kw. 2009 roku wynika, że 85% zewnętrznych 

źródeł finansowania zadań stanowiły kredyty i pożyczki, a jedynie 15% inne 

źródła. 

Ustawa o finansach publicznych zakłada wprowadzenie indywidualnych 

wskaźników zadłużenia w jednostkach samorządu terytorialnego za 3 lata, 

tj. dla budżetów sporządzonych na 2014 rok. 

Do 2013 roku włącznie będzie trwał okres przejściowy dotyczący prawnej 

regulacji wysokości dopuszczalnego zadłużenia i jego obsługi w JST. Oznacza 

to, że stosowane będą w tym okresie postanowienia art. 169–171 ustawy z 30. 

06. 2005 r. o finansach publicznych, czyli progi 15% i 60 %
9
. 

Do zagadnień długu publicznego oraz deficytu budżetowego jednostek 

samorządu terytorialnego unormowanych w ustawie z 27 sierpnia 2009 r. o fi-

                                                             
8  Por. Ministerstwo Finansów, http://www.mf.gov.pl (5.10.2010). 
9  Dz.U. nr 249, poz. 2104, z późn. zm. 
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nansach publicznych należy stosować zarówno uniwersalne regulacje zamiesz-

czone w dziale II tej ustawy, odnoszące się do państwowego długu publicznego, 

jak i regulacje szczegółowe, wprost adresowane do instytucji samorządowego 

prawa finansowego. 

Odmiennie, w porównaniu ze stanem prawnym wyznaczonym przepisami 

ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, określono w nowej usta-

wie zasady limitowania długoterminowych zobowiązań jednostek samorządu 

terytorialnego. Zgodnie z art. 243 nowej ustawy organ stanowiący jednostek 

samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spo-

woduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku bu-

dżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym: 

a) spłat rat kredytów i pożyczek, 

b) wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami 

i dyskontem od papierów wartościowych,  

c) potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz 

gwarancji do planowanych dochodów  

ogółem nie może przekroczyć średniej arytmetycznej obliczonej dla ostatnich 

3 lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży 

majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem.  

Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego według nowej ustawy 

o finansach publicznych liczone jest z uwzględnieniem następującego wskaźni-

ka limitującego: 

3
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gdzie: 

R – planowana na rok budżetowy łączna kwota z tytułu spłaty rat kredy-

tów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2–4 i art. 90, oraz wy-

kupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 

ust. 1 pkt 2–4 i art. 90, 

O – planowane na rok budżetowy odsetki od kredytów i pożyczek, o któ-

rych mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90, odsetki i dyskonto od papierów warto-

ściowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90 oraz 

spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji, 

D – dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym, 

Db – dochody bieżące, 
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Sm – dochody ze sprzedaży majątku, 

Wb – wydatki bieżące, 

n – rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, 

n-1 – rok poprzedzający rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, 

n-2 – rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata, 

n-3 – rok poprzedzający rok budżetowy o trzy lata. 

Zastosowana w nowym wskaźniku limitującym zadłużenie idea obliczania 

powiększonej o dochody ze sprzedaży majątku nadwyżki operacyjnej potrzeb-

nej do obsługi zobowiązań jest podobna do podejścia stosowanego przez insty-

tucje finansowe przy ocenie zdolności kredytowej. Wypełnia również prze-

strzeganie „złotej zasady” R. Musgrave’a, to jest równoważenia budżetu bieżą-

cego
10

. 

Należy zauważyć, że historyczny charakter danych służących do wylicze-

nia wskaźnika oraz zjawisko opóźnienia występujące pomiędzy stanem gospo-

darki a sytuacją finansową – zwłaszcza w przypadku samorządów dużych miast 

z relatywnie mniejszym udziałem w dochodach subwencji i dotacji z budżetu 

państwa – skutkują tym, że nowy wskaźnik jest bardziej wrażliwy na cykl ko-

niunkturalny. 

W związku z planowanymi przez rząd zmianami zakresu zadań realizowa-

nymi przez sektor samorządowy i, co się z tym wiąże, ze zmniejszeniem trans-

ferów z budżetu państwa może to skutkować brakiem możliwości przestrzega-

nia tego wskaźnika w latach następnych. 

W praktyce dekoniunktura gospodarcza może zmusić władze samorządo-

we do redukcji planów inwestycyjnych lub też do poszukiwania źródeł docho-

dów bieżących na przykład poprzez rozszerzenie bazy dochodowej. 

Według przedstawicieli sfery samorządowej wskaźnik został obarczony 

wieloma wadami, takimi jak: 

a) podwójne liczenie kosztów obsługi zadłużenia (co zmniejsza zdolność 

kredytową jednostki); 

b) niezaliczenie nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych i wolnych środków 

do liczonej zgodnie z nowym wzorem wskaźnikiem uśrednionej nad-

wyżki operacyjnej z ostatnich 3 lat ubiegłych i wolnych środków; 

c) przejęcie zasady, że nadwyżka bieżąca przeznaczona jest na pokrycie 

deficytu na poziomie bieżącym, a nie na finansowanie inwestycji, czyli 

przedsięwzięć prorozwojowych; 

                                                             
10  R. Musgrave, The theory of public finance, Mac Graw-Hill, New York 1959. 
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d) brak informacji o przyszłej zdolności kredytowej. 

Nowy wskaźnik pozwala JST na relatywnie większą skalę zadłużenia, gdy 

realizowane są duże wpływy ze sprzedaży majątku, natomiast wpływa nieko-

rzystnie na jego możliwą obsługę w sytuacji, gdy dochody majątkowe radykal-

nie zmniejszają się. Sytuacja ta wymusi na jednostkach samorządu terytorialne-

go rozkładanie pożyczonego kapitału na jak najdłuższy okres, co w warunkach 

kryzysu na rynkach finansowych skutkować może bardzo wysokimi kosztami 

obsługi. Mając na względzie, że Polska w latach 2011–2013 otrzyma dodatko-

wy miliard euro unijnych funduszy w ramach polityki spójności, jak również, ze 

względu na wyłączenie obligacji przychodowych z nowego wskaźnika zadłuże-

nia, wszystkie jednostki samorządu terytorialnego powinny poświęcać więcej 

uwagi wykorzystaniu tego instrumentu w tych obszarach, gdzie jest on możliwy 

do zastosowania. Stan zadłużenia sektora publicznego, jak również zbyt redy-

strybucyjny i za mało prorozwojowy charakter dużej części wydatków publicz-

nych w relacji do PKB wymusza zastosowanie nowych instytucji prawa finan-

sowego. W nowej ustawie o finansach publicznych ustawodawca wprowadził 

obowiązek przedkładania łącznie z uchwałą budżetową Wieloletniej Prognozy 

Finansowej. Wydaje się również konieczne podjęcie dalszych działań związa-

nych z konsolidacją finansów publicznych, jak również z szerszym stosowa-

niem istniejących rozwiązań formalnoprawnych w zakresie na przykład PPP. 

2. PPP w kontekście ograniczania deficytu jednostek samorządu teryto-

rialnego – uwaga ogólna 

Zgodnie z procedurą nadmiernego deficytu, który nałożyła na Polskę Ko-

misja Europejska w 2012 roku, deficyt finansów publicznych należy ograniczyć 

do 3% PKB. Mimo ustawowych możliwości zwiększania zadłużenia przez po-

szczególne jednostki samorządu terytorialnego proponowane przez rząd Polski 

zmiany mają ograniczyć deficyt poszczególnych jednostek samorządu teryto-

rialnego do 4% w 2012 roku, 3% w 2013, 2% w 2014 roku oraz 1% w 2015. 

Przyjęte założenie w znacznym stopniu ograniczy stosowanie ustawy z 19 

grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. 2009, nr 19, poz. 

100, ze zm.) oraz ustawy z 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane 

lub usługi (Dz.U. nr 19, poz. 101, ze zm.). Również rozporządzenie ministra fi-

nansów z 23 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji ty-

tułów dłużnych zaliczanych do państwowego długi publicznego, w tym długu 
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skarbu państwa (Dz.U. nr 252, poz. 1692), które weszło w życie 1 stycznia 

2011 r. i znacząco poszerzyło katalog instrumentów finansowych mogących 

znacząco wpłynąć na ocenę poziomu zadłużenia polskich samorządów. Według 

przywołanego rozporządzenia tytułem dłużnym zaliczanym do państwowego 

długu publicznego są m.in.: 

a) umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, jeżeli mają wpływ na 

poziom długu publicznego; 

b) umowy leasingu zawarte z producentem lub finansującym, w których 

ryzyko i korzyści z tytułu własności są przeniesione na korzystającego 

z rzeczy; 

c) umowy nienazwane o terminie zapłaty dłuższym niż rok związane z fi-

nansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych, które wywołują 

skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu. 

Przytoczone rozporządzenie nie wymienia zobowiązań z tytułu koncesji, 

jednakże umowy te mogą wpłynąć na ocenę poziomu zadłużenia podmiotu sek-

tora publicznego w zależności od: 

a) faktycznego zobowiązania finansowego ze strony podmiotu publiczne-

go na rzecz partnera prywatnego; 

b) podziału ryzyka, które przesądza o zaliczaniu zobowiązań publicznych 

z nich wynikających do wskaźnika zadłużenia. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 czerwca 

2006 r. w sprawie ryzyk związanych z realizacją przedsięwzięć w ramach part-

nerstwa publiczno-prywatnego (Dz.U. nr 125, poz. 868) wyszczególniono: 

a) ryzyka związane z budową powodują zmiany kosztów i terminów 

związanych z realizacją budowy, przebudowy lub rozbudowy w ra-

mach przedsięwzięcia, jak również z funkcjonowaniem udostępnio-

nych już składników majątkowych; 

b) ryzyka związane z dostępnością wpływają na sposób, jakość lub ilość 

usług dostarczanych w ramach realizacji umowy o partnerstwie pu-

bliczno-prywatnym; 

c) ryzyka związane z popytem powodują zmianę popytu na określone 

usługi; 

d) ryzyka związane z przygotowaniem przedsięwzięcia, ryzyka wpływa-

jące na koszt i czas trwania procesu przetargowego; 
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e) ryzyka rynkowe związane z dostępnością nakładów na realizację 

przedsięwzięcia wpływają na koszt, ilość, jakość i terminy dostarcza-

nia nakładów niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia; 

f) ryzyko o charakterze politycznym, ryzyko wystąpienia zmian w sferze 

polityki, której kierunki związane są z rozwojem przedsięwzięć reali-

zowanych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego; 

g) ryzyko o charakterze legislacyjnym, ryzyko wystąpienia zmian 

w przepisach prawnych mających wpływ na realizację przedsięwzięć 

w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego; 

h) ryzyka makroekonomiczne wpływają na sytuację ekonomiczną; 

i) ryzyka związane z przychodami z przedsięwzięcia wpływają na po-

ziom przychodów uzyskiwanych w ramach realizacji przedsięwzięcia. 

Należy jednak podkreślić, że rozporządzenie to było aktem wykonawczym 

do uchylonej uchwały z 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym. 

Przedstawione przez ministerstwo gospodarki dane statystyczne wskazują, 

że w 2010 roku największa liczba projektów planowanych do zrealizowania 

w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego wystąpiła w województwie ma-

zowieckim – 21% (z ogólnej liczby projektów), wielkopolskim – 18%, śląskim 

–15%, małopolskim – 11% oraz dolnośląskim – 6%
11

. 

Najwięcej projektów proponowanych do realizacji w ramach PPP dotyczy-

ło takich dziedzin, jak: sport i rekreacja, infrastruktura transportowa, w tym 

parkingi, ochrona zdrowia, infrastruktura teleinformacyjna, wodno-

kanalizacyjna oraz edukacja. Przyjmując jako podstawowe kryterium oczeki-

wania społeczne związane z jakością i dostępnością świadczonych usług pu-

blicznych, jak również brak możliwości zbilansowania potrzeb do możliwości 

finansowych jednostek samorządu terytorialnego (w tym przede wszystkim sa-

morządu województwa dolnośląskiego odpowiedzialnego za kreowanie rozwoju 

regionu), rekomendowane dziedziny dla partnerstwa publiczno-prywatnego to 

przede wszystkim transport drogowy i kolejowy, ochrona zdrowia oraz usługi 

teleinformacyjne. 

                                                             
11  Por. A. Fandrejewska, Rosną inwestycje gmin i biznesu, „Rzeczpospolita”, 12 lutego 2010. 
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THE FINANCIAL CONDITION OF LOCAL GOVERNMENTS UNITS 

AND MAKE EXECUTION OF THEIR OWN TASKS IN THE FORMULA 

OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP 

Summary 

The paper mainly presents a diagnosis of financial and legal considerations situa-

tion of functioning the sector of local government units in Poland with particular atten-

tion to Lower Silesia province in the context of the possibility to apply the public-

private partnership. The aim is to determine the importance of the financial condition 

of the local government units to undertake execution of their own tasks in the formula 

of public-private partnership. 

Translated by Dorota Korenik



 

 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO  

NR 683 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 77 2011 

 

DAGMARA LIS 

Uniwersytet Szczeciński 

SPONSORING JAKO CZYNNIK ROZWOJU INSTYTUCJI KULTURY 

Wprowadzenie 

Ograniczenie środków państwowych przewidzianych dla instytucji kultury 

w Polsce powoduje, że aby przetrwać, instytucje zmuszone są do ciągłego po-

szukiwania dodatkowych funduszy na utrzymanie się i na dalszy rozwój arty-

styczny.  

Instytucje kultury coraz częściej poszukują dodatkowych funduszy ze-

wnętrznych, ponieważ pozyskiwanie pomocy finansowej ze źródeł publicznych 

staje się coraz trudniejsze. Chcąc zdywersyfikować źródła finansowania swojej 

działalności, najczęściej sięgają po sponsoring, jako zyskujące na znaczeniu na-

rzędzie komunikacji firm z rynkiem. I rzeczywiście – na tle pozostałych alterna-

tyw, tj.: samofinansowania, mecenatu publicznego oraz mecenatu prywatnego, 

sponsoring wydaje się najszybszą drogą do pozyskania wsparcia finansowego. 

Sponsoring kultury jest zjawiskiem stosunkowo nowym w polskiej rze-

czywistości gospodarczej i niewątpliwie jest najpopularniejszą formą współpra-

cy biznesu ze sferą kultury. Z roku na rok zyskuje on na powszechności i zara-

zem odnotowuje rosnące znacznie w świadomości społecznej. Wiele instytucji, 

organizacji i twórców nie mogłoby egzystować bez tej formy pomocy. 

Dziś sponsoring kultury to nie tylko forma komunikacji z otoczeniem, ale także 

pomoc w budowaniu świadomości marki, podniesieniu poziomu jej rozpozna-

walności czy budowaniu lojalności klientów. Nie można więc go uznać wyłącz-

nie za działania promocyjne, bowiem łączy promocję firmy z pomocą innym. 
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1. Sponsoring w instytucjach kultury 

Początków sponsoringu instytucji kultury należy szukać w klasycznym 

mecenacie, który był historyczno-prawnym poprzednikiem systemu promocyj-

nego sztuki komunikowania się z rynkiem.   

Wielu autorów przedstawia różne określenia sponsoringu, na potrzeby ar-

tykuły została przyjęta definicja, iż sponsoring jest formą promocji produktu lub 

przedsiębiorstwa, polegającą na tym, że firma przeznacza pewne środki na jakiś 

cel. Zwykle jest on tak sprecyzowany, aby został zauważony przez dużą liczbę 

potencjalnych klientów
1
. 

Uwzględniając podział sponsoringu ze względu na aktywność firmy spon-

soringowej, można wyróżnić: 

a) sponsoring aktywny – sponsor sam poszukuje podmiotu sponsoringu, 

inicjuje współpracę oraz aktywnie angażuje się w realizację przedsię-

wzięcia; 

b) sponsoring pasywny – wyszukiwanie sponsora i nawiązanie współpra-

cy jest po stronie sponsorowanego
2
. 

Biorąc pod uwagę zakres działań sponsora, wyróżniamy: 

a) sponsoring skoncentrowany – firma podejmuje decyzję o sponsorowa-

niu jednej dziedziny, np. kultury i sztuki, sportu czy nauki i edukacji; 

b) sponsoring zróżnicowany – dla celów promocji firma sponsoruje wiele 

dziedzin
3
. 

Akcentując jako kryterium podziału czas trwania współpracy, można do-

konać podziału na: 

a) sponsoring jednorazowy – firma wspiera tylko pojedyncze przedsię-

wzięcie, np. przedstawienie lub koncert; 

b) sponsoring długookresowy – w celu zbudowania i utrzymania odpo-

wiedniego wizerunku firma przez dłuższy czas sponsoruje to samo 

przedsięwzięcie lub ten sam podmiot
4
. 

Sponsoring kultury jest więc relacją partnerską, w której sponsor przeka-

zuje na rzecz sponsorowanego środki konieczne do realizacji jego celów. 

                                                             
1 R. Smolski, M. Smolski, Słownik encyklopedyczny – Edukacja obywatelska, Europa, Wro-

cław 1999, s. 178. 
2 Sponsoring kultury i sztuki w praktyce, red. A. Podczaska, K. Kujawska-Krakowiak, Fun-

dacja Commitment to Europe, Warszawa 2007, s. 117. 
3 Ibidem. 
4 Ibidem. 
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W zamian za środki rzeczowe sponsorowany pozwala na wykorzystanie promo-

cyjnego potencjału tkwiącego w danym projekcie kulturalnym. Dla firm zaan-

gażowanie w sponsoring kultury oznacza rozpowszechnienie marki przedsię-

biorstwa w grupie jej obecnych i potencjalnych klientów, aktywizację sprzedaży 

oraz budowanie pozytywnego wizerunku. Firmy dodatkowo, sponsorując kultu-

rę i sztukę, włączają do swojej strategii aspekty odpowiedzialności społecznej, 

co w efekcie daje im możliwość alternatywnego, w stosunku do reklamy trady-

cyjnej, promowania produktów
5
. 

Starania o pozyskanie sponsora stają się znacznie łatwiejsze i skuteczniej-

sze, jeśli na wstępie zostanie opracowany plan działania. Powinien on zawierać 

między innymi
6
: 

a) analizę projektu pod kątem potrzeb (jakimi zasobami dysponujemy 

i które możemy wykorzystać, jakie są niezbędne do realizacji projektu, 

harmonogram realizacji projektu itp.); 

b) określenie kręgu potencjalnych sponsorów; 

c) zarys oferty (co chcemy w niej zawrzeć, jakie korzyści oferujemy 

sponsorowi, które elementy mogą być dla potencjalnych sponsorów 

najistotniejsze itp.); 

d) sposób przedstawienia oferty (w jaki sposób podnieść jej atrakcyjność 

– prezentacja, dołączenie filmu itp.). 

Najkorzystniejsze dla obu storn jest sytuacja, gdy uda się spełnić wzajem-

ne oczekiwania i osiągnąć pożądane korzyści. Pozytywne doświadczenie może 

także stanowić wstęp do długofalowej, obopólnie satysfakcjonującej partner-

skiej współpracy. Z tego względu istotny jest: 

a) przebieg realizacji projektu, 

b) ewaluacja projektu
7
. 

Niepowodzenie sponsoringu jest spowodowane głównie niestarannym wy-

braniem obiektu sponsoringowego, niedostosowaniem go do polityki komuni-

kacyjnej firmy, niespójnością przekazów lub też niedbałością prowadzenia 

współpracy zarówno przez sponsora, jak i przez instytucje kultury. 

                                                             
5 M. Grzybek, M. Woźniak, Obszary działań sponsoringu i jego wpływ na decyzje nabywcze, 

Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej nr 8, Zarządzanie i Marketing nr 237, Rzeszów 
2007, s. 19. 

6 Sponsoring kultury i sztuki…, op. cit., s. 117–118.  
7 Ibidem, s. 118. 
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Badania przeprowadzone przez J. Polakowską-Kujawę wykazały, że są 

różne motywy podjęcia przez podmioty gospodarcze sponsoringu. Najczęściej 

były wymienione: 

a) troska o kontakt z grupami celowymi ważnymi dla przedsiębiorstwa, 

b) chęć zrobienia czegoś dobrego dla regionu, społeczności lokalnej,  

c) intencja oddziaływania na opinię publiczną oraz poprawa wizerunku, 

d) wykorzystanie jednostek sponsorowanych dla public relations i rekla-

my, 

e) powiększenie lub utrzymanie stopnia znajomości firmy, 

f) możliwość wykorzystania prac twórców kultury jako podarunków re-

klamowych, 

g) wspieranie młodych talentów, 

h) kontakty z osobami interesującymi się kulturą, 

i) poprawa kontaktów z mediami
8
. 

Prowadzenie przez przedsiębiorstwo działań sponsoringowych w sferze 

kulturalnej komunikuje konsumentom, iż stara się ono lokować w świadomości 

odbiorców obraz firmy ekskluzywnej, stabilnej, budzącej zaufanie, odpowie-

dzialnej społecznie. Mechanizm oddziaływania sponsoringu polega głównie na 

budowaniu u odbiorców pozytywnych skojarzeń. Wspieranie przez przedsię-

biorstwo działalności kulturalnej odczytują oni jako przejaw zasobności finan-

sowej firmy, jej solidarności i stabilizacji, co zwiększa wiarygodność przedsię-

biorstwa. Szczególnym uznaniem cieszy się wspieranie muzeów, teatrów (har-

monia), baletu (piękno, harmonia), konserwacja zabytków (zachowanie warto-

ści) oraz lokalnych i regionalnych imprez
9
. 

Sponsorzy realizują swoje świadczenia najczęściej w trzech postaciach. Są 

to
10

: 

a) środki pieniężne, 

b) świadczenie usług, 

c) świadczenia rzeczowe. 

W przypadku umów długoterminowych, zawieranych na rok lub dłuższy 

okres, środki pieniężne od sponsorów nie są przeznaczane na określony cel, lecz 

                                                             
8 M. Grzybek, M. Woźniak, op. cit., s. 23. 
9 Por. M. Datko, Sponsoring. Strategia, promocja, komunikacja, Wyższa Szkoła Komunikacji 

i Zarządzania, Poznań 2003, s. 214. 
10 A. Przychodzka, Sponsoring w teatrze, w: Zarządzanie w kulturze, t. 4, red. Ł. Gawła, 

K. Plebańczyk, E. Orzechowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2003, 
s. 54. 



 Sponsoring jako czynnik rozwoju instytucji kultury 171 

 

wykorzystywane są na rozmaite bieżące potrzeby instytucji kultury. Natomiast 

jeśli chodzi o umowy krótkoterminowe, to są zawierane na konkretne wydarze-

nie i środki z tego tytułu przeznaczane są na konkretny cel związany z danym 

spektaklem czy też koncertem. 

Jeśli chodzi o świadczenie usług ze strony sponsora, to zależy ono 

w głównej mierze od branży, w której funkcjonuje sponsor. W ramach tej kate-

gorii można wymienić m.in.: 

a) usługi transportowe, 

b) usługi poligraficzne, w ramach których sponsor świadczy wydanie fol-

derów, programów czy materiałów reklamowych danego wydarzenia, 

bądź w przypadku umów długoterminowych  – całego repertuaru in-

stytucji kultury, 

c) usługi fotograficzne relacjonujące dane wydarzenie instytucji, 

d) usługi hotelowe, 

e) usługi związane z montażem urządzeń technicznych, 

f) usługi oświetleniowe, 

g) reklamę i promocję instytucji kultury i jej wydarzeń, świadczone na 

podstawie umów z mediami,  

h) ubezpieczenie świadczone przez sponsora na dane wydarzenie lub 

mienia instytucji, 

i) usługi kateringowe, organizowanie bankietów, 

j) usługi remontowo-budowlane mienia instytucji kultury, w przypadku 

umów długoterminowych. 

Świadczenia rzeczowe, podobnie jak usługi, zależą od branży sponsora. 

I tak wyróżnić można m.in.: 

a) sprzęt oświetleniowy, 

b) sprzęt nagłośnieniowy, 

c) kostiumy, 

d) biżuterię, 

e) nagrody w konkursach organizowanych przez instytucje kultury, 

f) samochód, bus, 

g) komputery wyposażające instytucje kultury, 

h) materiały niezbędne do budowy inscenizacji wydarzenia. 

Jeśli zaś spojrzeć od strony instytucji kultury, to świadczenia mogą przy-

bierać różne formy, m.in.: 
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a) umieszczenie nazwy i logo sponsora na materiałach promocyjnych, ta-

kich jak plakaty, ulotki, bilety, zaproszenia, programy, kalendarze, pły-

ty, koszulki, a także strona internetowa,  

b) umożliwienie ekspozycji form wizualnych w obiekcie organizacji im-

prez, 

c) prawo do wykorzystania logo instytucji kultury i zdjęć ze sponsorowa-

nej imprezy we własnych działaniach promocyjnych, 

d) wskazanie tej instytucji jako patrona medialnego w innych mediach 

patronackich, 

e) podziękowania w programie, audycji radiowej czy też podczas wyda-

rzenia, 

f) bezpłatna powierzchnia reklamowa,  

g) darmowe bilety i zniżki dla sponsora, 

h) reklama produktów sponsora. 

Do mniej popularnych, jednakże stosowanych korzyści można zaliczyć: 

a) popremierowe kolacje z artystami, 

b) możliwość wykorzystania przestrzeni teatru na organizowane przez 

firmy wydarzenia czy imprezy firmowe, 

c) organizowanie warsztatów artystycznych dla sponsorów. 

Niekiedy instytucje kultury podejmują się reklamy produktów firm spon-

sorujących w trakcie wydarzenia. Zdarza się też, że reklama ma bardziej wyra-

finowany charakter. A mianowicie podobnie jak w tradycyjnych mediach, 

umieszcza się określone produkty wprost na scenie. Chodzi tutaj o zjawisko 

określane jako product placement. Najczęściej na scenie „grają” produkty 

z branży spożywczej lub odzieżowej. Niekiedy w spektaklu „uczestniczy” biżu-

teria czy też sprzęt audio-wideo
11

.  

Zdaniem A. Sznajdera, skuteczność tej formy promocji może jednak być 

duża, gdyż odbywa się ona w sposób subtelny. Aktorzy wykorzystujący pro-

mowane produkty jako rekwizyty nie sugerują w jakimkolwiek stopniu, nawet 

gestem, że kryje się tu jakiś cel komercyjny
12

. 

Zakres tych świadczeń, jak widać, może być bardzo różny i zależny od 

charakteru imprezy oraz kreatywności stron. Im sponsor jest hojniejszy, tym 

bardziej jest wyeksponowany lub ma więcej przywilejów i uprawnień. 

                                                             
11 Ibidem, s. 57. 
12 Por. A. Sznajder, Sponsoring, czyli jak promować firmę, wspierając innych, Business Press, 

Warszawa 1997, s. 78. 



 Sponsoring jako czynnik rozwoju instytucji kultury 173 

 

2. Znaczenie sponsoringu w instytucjach kultury 

Sponsoring, będąc jednym z elementów strategii promocji przedsiębiorstw, 

nabiera obecnie istotnego znaczenia. Zaangażowanie się przedsiębiorstw w fi-

nansowanie kultury to z jednej strony promocja ich działalności, a z drugiej 

strony poprawa wizerunku samej firmy. W rezultacie sponsoring ma ogromny 

wpływ na ich postrzeganie przez klientów. 

Sponsoring w dziedzinie kultury jest sprawą bardzo delikatną i wymaga od 

mecenasów odpowiedniego taktu i gustu w sposobie informowania o sponso-

ringu danego przedsięwzięcia
13

. 

Charakterystyczną cechą sponsoringu w kulturze jest to, że sponsorzy an-

gażując się w tę dziedzinę, nie liczą w większości na natychmiastowy efekt 

sponsorowania w postaci zwiększenia sprzedaży towarów lub usług. Sponsorzy 

liczą przede wszystkim na poprawę swojej pozycji, wzrost prestiżu przedsię-

biorstwa czy na akceptację opinii publicznej. Sponsoring w kulturze traktuje się 

jako ważny instrument profilowania wizerunku przedsiębiorstwa. 

Atrakcyjność kultury jako dziedziny sponsoringu wiąże się także ze stop-

niem jej zainteresowania przez społeczeństwo i ze znaczeniem uczestnictwa 

w kulturze wśród innych wartości. Dlatego sponsorzy są widoczni jako wspiera-

jący galerie, muzea, teatry czy festiwale. Mimo że wiele podmiotów gospodar-

czych wspierających kulturę lansuje pogląd, że ich działania mają charakter al-

truistyczny, deklaracje te budzą podejrzenia o zakamuflowaną reklamę w aure-

oli informacji
14

. 

Do podstawowych zalet sponsoringu instytucji kultury możemy zaliczyć: 

a) wzrost popytu na produkty firm, które angażują się w sponsoring, 

b) doskonała forma aktywizacji sprzedaży przy rosnącej niechęci 

społeczeństwa do nadmiernie „atakującej” reklamy, 

c) narzędzie budujące wizerunek firmy w społeczeństwie, 

d) wpływ na zainteresowanie przedsiębiorstwem, jak i jego produktem, 

e) zwiększa skłonność do zakupu produktów firm, które najczęściej 

czynnie uczestniczą w sponsorowaniu imprez kulturalnych, 

f) pozytywny wpływ na kształtowanie opinii klientów, 

                                                             
13 M. Grzybek, M. Woźniak, op. cit., s. 21.  
14 J. Polakowska-Kujawa, Sponsoring – aspekty prawne i gospodarcze, Poltext, Warszawa 

1994, s. 59. 
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g) przed zakupem namawia do nabycia produktów, a po przypomina kon-

sumentowi walory tych produktów oraz warunki transakcji, 

h) atrakcyjna alternatywa dla tradycyjnych form reklamy. 

Do podstawowych wad natomiast możemy zaliczyć m.in. fakt, iż o finan-

sowaniu wydarzenia kulturalnego decyduje się w sposób nieformalny, wciąż 

najważniejszymi motywami są własny gust i osobiste sympatie menedżerów, 

a także: 

a) sposób obdarowywania ma charakter doraźny – rzadko wynika z wła-

snej strategii; 

b) przedsiębiorstwa nie mają w zwyczaju przyłączać się do organizacji 

wspierających kulturę, wolą kupować powierzchnię reklamową na pla-

katach i w programach; 

c) odmienne oczekiwania, wiele firm wspierających kulturę liczy na 

szybki rozgłos i promocję swojej marki; 

d) instytucje kultury swoich sponsorów traktują jako bezinteresownych 

darczyńców. Brak porozumienia wynika z płytkiego rozumienia spon-

soringu kultury; 

e) nadal w Polsce w sponsoringu kultury chodzi wyłącznie o wyekspo-

nowanie znaku towarowego. 

Incydentalne lub krótkoterminowe umowy sponsoringowe nie 

odpowiadają głównej idei sponsoringu, jaką jest przede wszystkim budowanie 

trwałego i korzystnego wizerunku firmy. Jedynie długotrwałe umowy sponso-

ringowe tworzą wokół instytucji „symbol szlachetnego opiekuna sztuki”, gdy 

pomoc będzie miała charakter długotrwały i dobrze będzie postrzegana przez 

otoczenie. 

Finansowanie działalności instytucji kultury przez państwo oraz jednostki 

samorządu terytorialnego jest jednym z obowiązkowych zadań administracji 

publicznej. Instytucje kultury zgodnie z właściwą ustawą tworzą, upowszech-

niają i chronią kulturę, natomiast państwo sprawuje nad nimi mecenat, tj. wspie-

ra i promuje twórczość, edukację i oświatę kulturalną, działania oraz inicjatywy 

kulturalne, wreszcie realizuje zadania na rzecz ochrony zabytków. 
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Tabela 1  

Finansowanie kultury przez państwo i jednostki samorządu terytorialnego w latach 

2005–2009 (mln zł) 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Wydatki bu-
dżetu państwa 

1 032,1 1 114,5 1 313,6 1 486,7 1 592,8 

Wydatki sa-
morządów te-

rytorialnych 

3 436,9 4 239,1 4 729,9 5 411,6 6 354,5 

Ogółem 4 469,0 5 353,6 6 043,5 6 898,3 7 947,3 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Z danych zaprezentowanych w tabeli 1 wynika, że wydatki budżetu pań-

stwa na finansowanie kultury w Polsce w latach 2005–2009 stopniowo rośnie – 

z 1 mld 032,1 mln zł do 1 mld 592,8 mln. Rosło także znaczenie finansowania 

działalności kulturalnej przez jednostki samorządu terytorialnego, których wy-

datki w badanym okresie zwiększyły się o 3 mld 478,3 mln zł. Nakłady na kul-

turę wciąż jednak są niewystarczające, aby w pełni wykorzystać je do stymulo-

wania rozwoju społecznego i gospodarczego instytucji kultury. 

Udział sponsoringu w budżecie instytucji kultury rośnie z roku na rok, 

w latach 2008–2009 wyniósł średnio 8,23% przychodów
15

. W ostatnim czasie 

obserwujemy tendencję wzrostową tego wskaźnika, ponieważ coraz więcej firm 

dostrzegło zalety stosowania sponsoringu. Firmy mogą przez to w sposób łatwy 

komunikować się z otoczeniem, co służy budowie świadomości marki, podnie-

sieniu poziomu jej rozpoznawalności, a także budowaniu lojalności klientów. 

Instytucje kultury natomiast mają dodatkowe środki na finansowanie wydarzeń 

kulturalnych, a co za tym idzie rozwój instytucji i łatwiejsze sprostanie oczeki-

waniom swoich odbiorców. 

Jak widać, sponsoring kultury z umiejętnym jego wykorzystaniem może 

stać się skutecznym narzędziem komunikacji marketingowej dla firm sponsoru-

jących, a dla instytucji kultury dodatkowym źródłem finansowania. Jednakże 

pomimo problemów finansowych instytucji kultury nie każda propozycja spon-

sora jest przyjmowana. Do głównych przyczyn odrzucenia oferty sponsora mo-

żemy zaliczyć wygórowane warunki stawiane przez sponsora, między innymi 

                                                             
15 Dane z Głównego Urzędu Statystycznego. 
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oczekiwania co do dużej powierzchni reklamy czy też zbyt duża pula biletów 

dla pracowników firm sponsorujących. Otóż, jak się okazuje, czasami takie roz-

dawanie biletów powoduję, iż miejsca zarezerwowane dla sponsora świecą 

pustkami. Dlatego instytucje kultury ograniczają się wyłącznie do wysyłania 

zaproszeń dla określonej grupy osób, a pracownikom firm sponsorujących ofe-

rują zniżki na bilety. Wpływ na odrzucenie oferty sponsora ma także wysokość 

oferowanej kwoty czy też nieodpowiednia branża sponsora, która miałaby nega-

tywny wpływ na wizerunek instytucji kultury. 

Podstawą sukcesu sponsoringu instytucji kultury jest długofalowe zaanga-

żowanie, gdyż utożsamia ono wizerunek sponsora z daną instytucją. Biznesme-

nów łatwo można przekonać, że inwestycje w kulturę są opłacalne. Aby dzia-

łalność sponsoringowa była wartościowa i długotrwała, musi być przeprowa-

dzona profesjonalnie. Organizacje związane z kulturą muszą opanować sztukę 

pozyskiwania sponsorów, przedsiębiorstwa zaś nauczyć się w pełni wykorzy-

stywać komercyjny potencjał sponsoringu kultury. Uczestnicy relacji opartych 

na sponsoringu muszą być świadomi, że wartości oferowanych świadczeń oraz 

przyjmowanych korzyści są ekwiwalentne. Korzyści płynące z tej współpracy 

w równej mierze satysfakcjonują sponsora, jak i sponsorowanego, gdyż sponso-

ring to równorzędny podział zobowiązań, ale i profitów – innymi słowy sponso-

ring kultury to czyste partnerstwo
16

. 

Podsumowanie 

Sponsoring w Polsce cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród 

instytucji kultury, jednakże nie wszystkie instytucje sięgają po ten dodatkowy 

sposób finansowania. Można się domyślać, że powodem może być brak trady-

cji, brak wykwalifikowanej kadry z przygotowaniem technicznym czy też zwy-

czajnie brak cierpliwości i wiary w skuteczność swoich działań. Instytucje kul-

tury wciąż obawiają się, że ich organizatorzy, widząc, jak dobrze radzą sobie 

z pozyskiwaniem funduszy, odejdą częściowo od odpowiedzialności finansowej 

za nie. Ważne jest, aby nie szukać sponsora na zasadzie od drzwi do drzwi, lecz 

zapewniać im stałe uczestnictwo i wkład w funkcjonowanie instytucji, aby obie 

strony uzyskały zadowalające profity.  

Sponsoring w żadnym razie nie załatwi wszystkich problemów 

związanych z finansowaniem instytucji kultury, ale ma duże szanse wpłynąć na 

                                                             
16 Por. K. Krakowiak, Sponsoring kultury i sztuki, „Biuletyn EBiB” 2004, nr 9 (60). 
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rozwój instytucji kultury, a także radykalnie poprawić komunikację i relację 

między przedsiębiorstwami i instytucjami kultury w Polsce. 

Warto także zaczerpnąć z doświadczeń innych państw na płaszczyźnie 

sponsoringu kultury, na przykład instytucje zapraszają swoich widzów do wpła-

cania konkretnych kwot, w zamian za co mogą liczyć na pewne względy, m.in. 

zapraszani są na specjalnie organizowane koncerty, kolacje z artystami, zwie-

dzanie kulis lub mają pierwszeństwo w rezerwacji biletów. Od niedawna 

w Polsce tę praktykę wprowadziła Filharmonia Narodowa, tworząc Klub Przy-

jaciół, w ramach którego członkowie wpłacają określone kwoty i w zależności 

od stopnia zaangażowania finansowego otrzymują uprawniające do różnego ro-

dzaju profitów Karty Przyjaciela Filharmonii.  

Instytucje kultury powinny zacząć odchodzić od sponsoringu komercyjne-

go na rzecz budowania oferty dla partnerów. Sponsoring musi być relacją, któ-

rych budowanie instytucja kultury powinnam umożliwić swoim partnerom. 
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SPONSORSHIP AS A DEVELOPMENTAL FACTOR OF THE CULTURAL 

ENTITY 

Summary 

The article presents the essence of sponsorship, as a factor in the development 

of cultural institutions. Sponsorship, being one of elements of enterprises promotion 

strategy. The commitment of enterprises in funding culture is their compliment to pro-

motion of their activity, and on the other hand improvement of company’s image. 

Translated by Dagmara Lis 
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MARCIN ŁUSZCZYK 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie 

WPŁYW STRATEGII EUROPA 2020 NA ROZWÓJ 

SPOŁECZNO-GOSPODARCZY 

Wprowadzenie 

Pierwsza dekada XXI wieku to w krajach Unii Europejskiej czas realizacji 

Strategii Lizbońskiej. Zasadniczym jej przesłaniem było stworzenie takich wa-

runków, w których gospodarka europejska mogłaby skutecznie konkurować 

z gospodarką amerykańską. W Strategii Lizbońskiej wyznaczono główne cele, 

których osiągnięcie do 2010 roku potwierdzałoby silną pozycję Europy w świe-

cie. Są to: 

a) wzrost poziomu zatrudnienia osób w wieku produkcyjnym do wysoko-

ści 70%, w tym wskaźnik zatrudnienia kobiet powyżej 60%
1
, 

b) wzrost poziomu zatrudnienia wśród osób w wieku 55–64 do poziomu 

50%
2
, 

c) wzrost nakładów na B+R do 3% PKB, z czego dwie trzecie środków 

powinno pochodzić z sektora prywatnego
3
. 

                                                             
1  The Lisbon European Council – an agenda of economic and social renewal for Europe, Eu-

ropean Commission, Brussels 2000, DOC/00/7, s. 20. 
2  Presidency Conclusions Stockholm European Council 23 and 24 March 2001, dokument 

elektroniczny, http://consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ec/00100-r1.%20 
ann-r1.en1.html (14.06.2011). 

3  Presidency Conclusions Barcelona European Council 15 and 16 March 2002, SN 100/1/02 
REV 1, s. 20. 
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Realizacja przedstawionych celów miała przynieść średni wzrost PKB 

w Unii Europejskiej o 3% oraz spowodować utworzenie dodatkowych 6 mln 

miejsc pracy
4
. 

Niezwykle dynamicznie rozwijające się gospodarki azjatyckie, oznaki 

spowolnienia w Europie oraz niski stopnień realizacji szczegółowych celów 

Strategii Lizbońskiej
5
 spowodowały, że po pięciu latach od jej wprowadzania 

ogłoszono Odnowioną Strategię Lizbońską, kładącą nacisk przede wszystkim 

na wzrost gospodarczy i zatrudnienie, zaś wśród celów szczegółowych wyróż-

niono: 

a) zwiększenie atrakcyjności gospodarki europejskiej dla inwestorów, 

b) inwestycje w wiedzę i innowacje, szersze wykorzystanie ICT, 

c) wzrost aktywności zawodowej pracowników oraz poprawa elastyczno-

ści rynków pracy, 

d) reformy systemów ubezpieczeń społecznych, 

e) wzrost inwestycji w kapitał ludzki poprzez lepszą edukację i poprawę 

umiejętności
6
. 

Zmiana strategii działania nie przyniosła spodziewanych rezultatów. Kry-

zys finansowy i ekonomiczny, który rozpoczął się na amerykańskim rynku nie-

ruchomości w 2007 roku i objął światową gospodarkę w 2008 roku wraz 

z upadkiem banku inwestycyjnego Lehman Brothers, spowodował odwrócenie 

tendencji rozwojowych w Europie. Tylko w czwartym kwartale 2008 roku 

w krajach strefy euro PKB spadł średnio o 1,6% w porównaniu z kwartałem 

poprzednim, a w przypadku wszystkich krajów członkowskich UE – o 1,5%
7
. 

W 2009 roku w krajach członkowskich spadł o dalsze 4%, a deficyt sektora fi-

nansów publicznych osiągnął 7%, natomiast dług publiczny wzrósł w latach 

2008–2009 średnio o 20%, co przekreśliło efekty w zakresie naprawy finansów 

                                                             
4  B. Johansson, Ch. Karlsson, M. Backman, P. Juusola, The Lisbon Agenda from 2000 to 

2010, CESIS, Electronic Working Paper Series, Paper No.106, Jönköping International Business 
School, The Royal Institute of Technology, December 2007, s. 13. 

5  Takie konkluzje z realizacji celów Strategii Lizbońskiej zostały zawarte w Raporcie W. Ko-
ka (por. Facing the challenge The Lisbon strategy for growth and employment, Report from the 
High Level Group chaired by Wim Kok, Office for Official Publications of the European Com-
munities, Luxembourg 2004, s. 6–7). 

6  Communication to the spring European Council, Working together for growth and jobs. 
A new start for the Lisbon Strategy, Commission of the European Communities, Brussels, 
2.2.2005, COM (2005) 24 final, s. 7–9. 

7  J. Adamiec, P. Russel, Światowy kryzys gospodarczy a sektor przedsiębiorstw i gospodarstw 

domowych w Polsce, w: Kryzys finansowy. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Sejmowe,  
Warszawa 2009, s. 8. 
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publicznych w krajach UE ostatnich 20 lat
8
. W 2010 roku dług sektora finansów 

publicznych w Unii Europejskiej wzrósł w strefie euro do ok. 85% PKB oraz 

80% w całej Wspólnocie
9
. Ponadto spadek koniunktury na świecie spowodował 

zakłócenia funkcjonowania rynków pracy. Bezrobocie w największym stopniu 

dotknęło Hiszpanię – od początku kryzysu do lutego 2010 roku liczba bezro-

botnych wzrosła o 11% i osiągnęła poziom 19% ogółu aktywnych zawodowo. 

W krajach nadbałtyckich bezrobocie wzrosło: na Łotwie do 21,7% (+16,3%), na 

Litwie do 15,8% (+11,7%) i w Estonii do 15,5% (+11,5%). Przeciętnie w kra-

jach członkowskich UE na skutek kryzysu wskaźnik bezrobocia wzrósł o 2–

4,5%
10

. 

W obliczu fiaska Strategii Lizbońskiej zredefiniowano kierunki rozwoju 

Wspólnoty. Scenariusz działań do 2020 roku oparty został na trzech prioryte-

tach: 

a) rozwój inteligentny: rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji; 

b) rozwój zrównoważony: wspieranie gospodarki efektywnie korzystają-

cej z zasobów, przyjaznej środowisku i konkurencyjnej; 

c) rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu poprzez wspieranie wzro-

stu zatrudnienia, który będzie sprzyjał zapewnieniu spójności społecz-

nej i terytorialnej
11

. 

Jak nietrudno zauważyć, po raz kolejny podkreślono konieczność wspiera-

nia innowacyjności, rozwoju gospodarki wiedzy oraz wzrostu nakładów na 

B+R. Podobne wnioski zawierał opublikowany cztery lata wcześniej Raport 

E. Aho
12

, który w Europie uznany został za przełomowy, chociaż spotkał się 

również z uzasadnioną krytyką
13

. 

                                                             
8  Lisbon Strategy evaluation document, Commission staff working document, European 

Commission, Brussels 2.2.2010, SEC (2010) 114 final, s. 2. 
9  Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the Euro-

pean Economic and social Committee and the Committee of the Regions. Annual Growth Survey: 
advancing the EU's comprehensive response to the crisis, European Commission, Brussels, 
12.1.2010, COM (2011) 11 final, s. 2. 

10  H. Kiiver, R. Hijman, Impact of the crisis on unemployment so far less pronounced in the 

EU than in the US, Eurostat, Statistics in focus 20/2010, s. 6. 
11  Communication from the Commission Europe 2020. A strategy for smart, sustainable and 

inclusive growth, European Commission, Brussels, 3.3.2010, COM (2010) 2020 final, s. 5. 
12  Creating an Innovative Europe. Report of the Independent Expert Group on R&D and In-

novation appointed following the Hampton Court Summit and chaired by Mr. Esko Aho, Office for 
Official Publications of the European Communities, Luxembourg 2004. 

13  Zdaniem W. Kwaśnickiego „w raporcie tym nie proponuje się oddolnego, spontanicznego 
procesu rynkowego, tak bardzo potrzebnego właśnie w badaniach naukowych, ale znów mówi się 

o powołaniu kolejnych instytucji, które będą wytyczały cele, planowały, określały warunki reali-
zacji celów i centralnie finansowały te działania”. Por. W. Kwaśnicki, Innowacyjna Europa, 
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Niezależnie jednak od polemiki dotyczącej sposobu wspierania innowa-

cyjności i badań naukowych można przypuszczać, że realizacja strategii Europa 

2020 będzie kontynuowana
14

. Aktywne uczestnictwo w podejmowanych dzia-

łaniach daje niewątpliwą szansę intensyfikacji rozwoju zarówno dla gospodarek 

narodowych, jak i regionów.  

Celem artykułu jest porównanie aktualnego stanu gospodarki Polski z in-

nymi krajami członkowskimi w zakresie dotyczącym strategii. 

1. Rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji 

Pierwszy z priorytetów strategii Europa 2020 dotyczy rozwoju gospodarki 

wiedzy oraz wspierania innowacyjności. Zauważono, że dystans pomiędzy Unią 

Europejską a Stanami Zjednoczonymi nie zmniejsza się. Kluczowe w tym przy-

padku wydatki na działalność badawczo-rozwojową w Europie kształtowały się 

w 2008 roku na poziomie 1,90% PKB, natomiast w USA wskaźnik ten wyniósł 

w 2007 roku 2,76%, a w Japonii – 3,4% (2007 rok)
15

.  

W tym świetle wyjątkowo niekorzystna wydaje się sytuacja w zakresie 

wspierania badań naukowych w Polsce. Nakłady na ten cel należą do najniż-

szych w Europie. Ich udział w odniesieniu do PKB w Polsce wyniósł w 2009 

roku 0,67%, co stanowiło 238 zł na osobę na rok
16

, co nominalnie stanowi po-

nad 8 razy mniej niż średnio w UE, tj. 15 razy mniej niż w Japonii!  

                                                                                                                                                     

wspólna przestrzeń badawcza, innowacyjny jednolity rynek – czy to możliwe, w: Innowacyjny 

jednolity rynek – wyzwania dla wymiaru gospodarczego Unii Europejskiej, red. L. Kwieciński, 
Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2007, s. 47. 

14  Słuszność przedstawionej hipotezy wynika z trudności kontynuacji tradycyjnego niezrów-
noważonego rozwoju społeczno-gospodarczego opartego na intensywnym wykorzystaniu zaso-
bów przyrodniczych, co spowodowane jest rosnącym zanieczyszczeniem środowiska oraz wy-
czerpywanie się zasobów naturalnych. Alternatywą może być więc budowa gospodarki opartej na 
wiedzy, powszechne wykorzystanie infrastruktury ICT oraz rozwój przemysłu wysokiej techniki 
i usług opartych na kapitale intelektualnym. Kapitał intelektualny daje bowiem możliwość substy-

tucji ograniczonych zasobów przyrodniczych. Jego wykorzystanie nie powoduje ani uszczuplenia 
nieodnawialnych surowców naturalnych, ani zanieczyszczenia środowiska. Mogą być zatem 
spełnione warunki trwałego i zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego. Co więcej, 
można wykazać, że kapitał intelektualny już obecnie jest istotnym czynnikiem tworzenia PKB, 
i to niezależnie od charakteru oraz stopnia rozwoju gospodarki. Por. M. Łuszczyk, Rola kapitału 
intelektualnego w gospodarce opartej na wiedzy, w: Zarządzanie jakością – Doskonalenie organi-
zacji, t. 1, red. T. Sikora, Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, UEK, Kraków 2010, s. 419. 

15  Science, technology and innovation in Europe. 2011 Edition, Eurostat, Office for Official 

Publications of the European Union, Luxembourg 2011, s. 29. 
16  Nauka i technika w Polsce w 2009 roku, GUS, Warszawa 2011, s. 81. 
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Na uwagę zasługuje również sposób finansowania badań i prac rozwojo-

wych. W 2009 roku w przeważającej części były to środki budżetowe, które 

stanowiły 60,4% ogółu wydatków na ten cel. W dalszej kolejności, w 2009 roku 

badania finansowano dzięki środkom pochodzącym z sektora prywatnego – 

27,1%, środki szkół wyższych – 6,7% oraz środki pozyskane z zagranicy – 

5,5%
17

. Również i w tym przypadku istnieje znacząca rozbieżność pomiędzy 

Polską a krajami wysokorozwiniętymi, bowiem tam przeważają środki z sektora 

prywatnego. W UE-27 w 2008 roku 63,9% ogółu nakładów na prace badawczo-

rozwojowe pochodziło sektora przedsiębiorstw. w Japonii wskaźnik ten wyniósł 

aż 77,9%, a w Korei Płd. 76,2%. W Stanach Zjednoczonych, będących punktem 

odniesienia dla gospodarki europejskiej, udział sektora prywatnego 

w finansowaniu B+R stanowił w 2008 roku 72,6%
18

. 

Odrębnym zagadnieniem są kierunki wydatkowania środków finansowych. 

O ile w polskim systemie wspierania nauki pieniądze kierowane są z reguły 

bezpośrednio na badania podstawowe, o tyle w krajach wysokorozwiniętych 

główny nacisk położony jest na stymulowanie innowacyjności i konkurencyjno-

ści gospodarki. Taki sposób wydatkowania środków pieniężnych potwierdza 

struktura zatrudnienia. Spośród osób zajmujących się B+R w Polsce znacząca 

część zatrudniona jest w szkolnictwie wyższym (58,3%), a tylko 17,2% w sek-

torze przedsiębiorstw. Natomiast w Unii Europejskiej struktura zatrudnienia jest 

odmienna. Aż 52% personelu B+R pracuje w sektorze przedsiębiorstw, a 33% 

w szkolnictwie wyższym. W Japonii i Korei wskaźniki te są jeszcze wyższe – 

odpowiednio 66,1% i 68,5% pracuje w sektorze przedsiębiorstw, a 25,7% 

i 22,5% w szkolnictwie wyższym
19

. 

Warunkiem koniecznym rozwoju gospodarki wiedzy jest odpowiednie 

wykształcenie. Na tym tle Unia Europejska wypada słabo w porównaniu ze 

światowymi potęgami gospodarczymi. Jedynie 32,3%
20

 osób w wieku 30–34 lat 

posiada wyższe wykształcenie, a w USA 40%, a w Japonii ponad 50%. Ponadto 

wśród 20 najlepszych uniwersytetów na świecie są tylko dwa europejskie
21

.  

Na tle Europy Polska posiada znaczący potencjał intelektualny w postaci 

wysokiego odsetka osób w wieku 20–29 lat podejmujących studia wyższe – 

                                                             
17  Nauka i technika..., op. cit., s. 87. 
18  Science, technology..., op. cit., s. 33. 
19  Science, technology..., op. cit., s. 49. 
20  Key figures on Europe. 2011 Edition, Eurostat, Office for Official Publications of the Euro-

pean Union, Luxembourg 2011, s. 64. 
21  Creating an Innovative Europe..., op. cit., s. 9. 
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36,9% w 2008 roku, a średnio w UE 29,8%, chociaż dziedziny kształcenia 

Science and Engineering (S&E) z grupy nauk: biologicznych, fizycznych, ma-

tematycznych i statystycznych, informatycznych, jak również inżynieryjno-

technicznych, produkcji i przetwórstwa, architektury i budownictwa, wybrało 

w 2008 roku w Polsce jedynie 21,3% ogółu studentów, a w UE 24,4%
22

. Jesz-

cze niższy jest w Polsce odsetek absolwentów kończących dziedziny kształce-

nia S&E, stanowił on w 2009 roku 17,4% wszystkich absolwentów
23

. 

Szczególne znaczenie w rozwoju gospodarki wiedzy mają technologie te-

leinformatyczne. Ich udział w wydatkach na prace badawczo-rozwojowe prze-

kracza 30%. ICT mają również istotny wpływ na wzrost gospodarki europej-

skiej. Udział sektora ICT w tworzeniu PKB w Europie wynosi 5% i według 

różnych szacunków przyczynia się w 20–40% do ogólnego wzrostu wydajno-

ści
24

. Wartość sprzedaży technologii informacyjno-komunikacyjnych w krajach 

OECD wyniosła w 2009 roku 2,566 bln USD (2,717 bln USD w 2008 roku). 

W 2008 roku przedsiębiorstwa z krajów UE eksportowały na łączną kwotę 159 

mld USD, a importowały na kwotę aż 309 mld USD
25

. 

Jedną z przyczyn, które wpływają na pogorszenie się salda wymiany mię-

dzynarodowej produktów zaliczanych do ICT oraz na potencjał innowacyjny 

Europy oraz rozpowszechnianie informacji za pośrednictwem sieci i rozwój e-

usług jest brak dostatecznej infrastruktury ICT, a w szczególności szerokopa-

smowego dostępu do Internetu. W całej UE w styczniu 2010 roku szerokopa-

smowe łącze internetowe posiadało 85% przedsiębiorstw
26

 oraz 61% gospo-

darstw domowych
27

. W Polsce w 2010 roku wprawdzie 96% przedsiębiorstw 

posiadało dostęp do Internetu, ale połączenie o wysokiej przepustowości miało 

jedynie 69% przedsiębiorstw oraz 57% gospodarstw domowych
28

. 

Dlatego też wśród celów przyjętych w strategii Europa 2020 są: 

                                                             
22  Science, technology..., op. cit., s. 61. 
23  Nauka i technika..., op. cit., s. 297. 
24  Europe’s Digital Competitiveness Report, Office for Official Publications of the European 

Communities, Luxembourg 2010, s. 11; Communication from the Commission to the European 
Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, A Strategy for ICT R&D and 
Innovation in Europe: Raising the Game, COM (2009) 116, Commission of the European Com-
munities, Brussels, 13.03.2009, SEC (2009) 289, s. 4. 

25  DigiWorld Yearbook 2010, The digital world’s challenges, IDATE, Montpellier 2010, s. 26, 
28. 

26  ICT usage in enterprises 2010, Eurostat. Data in focus, 49/2010, s. 2. 
27  Internet usage in 2010 – Households and Individuals, Eurostat. Data in focus, 50/2010, s. 1. 
28  Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2006–2010, GUS, 

Warszawa 2010, s. 15 i 84. 
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a) do roku 2013 upowszechnienie dostępu do szerokopasmowego Inter-

netu, 

b) do roku 2020 udostępnienie dla wszystkich zainteresowanych łączy 

o prędkości transmisji danych powyżej 30 Mb/s, 

c) do roku 2020 zaoferowanie łączy o prędkości powyżej 100 Mb/s co 

najmniej dla 50% gospodarstw domowych
29

. 

2. Wspieranie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów, przyjaznej 

środowisku i konkurencyjnej 

Rozwój trwały będący priorytetem strategii Europa 2020 jest koncepcją 

rozwoju społeczno-gospodarczego przedstawioną jeszcze w latach siedemdzie-

siątych XX wieku. Już podczas konferencji Szczyt Ziemi w Sztokholmie 

w 1972 roku podjęto dyskusję na temat społecznych, ekologicznych i ekono-

micznych barier wzrostu gospodarczego. Zwrócono wówczas uwagę, że nie-

możliwy do utrzymania jest tradycyjny, ilościowy rozwój gospodarczy, wyra-

żany wyłącznie jako wzrost dochodu narodowego. W takiej sytuacji priorytetem 

powinny być wartości ogólnoludzkie, zapewniające wszechstronny rozwój i do-

bro człowieka
30

. W późniejszym raporcie komisji Gro Harlem Brundtland 

z 1987 roku podkreślono, że trwałość rozwoju oznacza konieczność osiągnięcia 

sprawiedliwości wewnątrz- i międzygeneracyjnej
31

. Wymaga ona zrównoważe-

nia co najmniej w trzech aspektach: społecznym, gospodarczym i środowisko-

wym. W najszerszym ujęciu, znanym jako koncepcja rozwoju oparta na ładzie 

zintegrowanym, obejmuje również wymiary: przestrzenny, instytucjonalno-

polityczny
32

, a nawet etyczny
33

. 

                                                             
29  Communication from the Commission, Europe 2020..., op. cit., s. 14. 
30  Report of the United Nations Conference on the Human Environment, A/CONF.48/14/ 

Rev.1, Stockholm, June 1972. 
31  Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future, 

A/42/427, United Nations, General Assembly, Forty-second session, 4 August 1987, art. 27. 
32  T. Borys, S. Czaja, Badania nad zrównoważonym rozwojem w polskich ośrodkach nauko-

wych, w: Od koncepcji ekorozwoju do ekonomii zrównoważonego rozwoju, red. D. Kiełczewski, 
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2009, s. 54–55. 

33  Etyczny wymiar rozwoju zrównoważonego charakterystyczny jestgłównie dla poglądów 
głoszonych przez humanistów i filozofów. Por. A. Pawłowski, Wielowymiarowość rozwoju zrów-

noważonego, „Problemy Ekorozwoju” 2006, Vol. 1, No. 1, s. 23; W. Tyburski, Etyczne założenia 
edukacji dla zrównoważonego rozwoju, „Problemy Ekorozwoju” 2007, Vol. 2, No. 1, s. 47. 
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Niekwestionowana potrzeba wdrożenia zasad trwałego rozwoju skłoniła 

Unię Europejską do: 

a) wspierania budowy bardziej konkurencyjnej, niskoemisyjnej, energo- 

i materiałooszczędnej gospodarki;  

b) systematycznego ograniczania emisji gazów cieplarnianych i podjęcia 

działań na rzecz zachowania bioróżnorodności; 

c) wdrażania nowych, przyjaznych środowisku technologii produkcji oraz 

uruchomienia efektywnych, inteligentnych sieci energetycznych; 

d) wprowadzenia ułatwień dla rozwoju przedsiębiorczości, zwłaszcza 

w sektorze MŚP
34

. 

Uwaga Unii Europejskiej skupiła się na działaniach związanych z posza-

nowaniem energii. Takie podejście wynika z faktu, że energia jest podstawo-

wym czynnikiem rozwoju społeczno-gospodarczego, jednak jej wytwarzanie 

powoduje poważne zagrożenia środowiskowe – energetyka jest odpowiedzialna 

w UE za emisję prawie 80% gazów cieplarnianych
35

. Ponadto istotna część 

energii wytwarzana jest z nieodnawialnych zasobów naturalnych. Utrzymanie 

dotychczasowego poziomu ich pozyskania może już w krótkim okresie przy-

czynić się do radykalnego spowolnienia gospodarczego w skali globalnej, bo-

wiem już teraz można zauważyć stopniowy wzrost cen surowców energetycz-

nych spowodowany ich wyczerpywaniem się
36

. Nie bez znaczenia jest również 

obserwowane ocieplenie klimatu. Aby zatrzymać negatywne zmiany w środo-

wisku przyrodniczym, w tym degradację ekosystemów i stopniową utratę bio-

różnorodności, należy globalny wzrost temperatury ograniczyć do nie więcej 

niż 2°C ponad poziom przedindustrialny. Za podjęciem działań ograniczających 

zużycie energii przemawiają również względy bezpieczeństwa. Przy utrzymaniu 

się tendencji wzrostu zużycia energii z pierwszej dekady XXI wieku do 2030 r. 

zależność Unii Europejskiej od importu surowców energetycznych wzrośnie 

                                                             
34  Communication from the Commission, Europe 2020..., op. cit., s. 14. 
35  Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the Euro-

pean Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, Energy 2020 A strategy 
for competitive, sustainable and secure energy, COM/2010/0639 final, European Commission, 
Brussels 10.11.2010, s. 2. 

36  Szczególną uwagę zwraca szybkie wyczerpywanie się ropy naftowej. Jej światowe zasoby 
na koniec 2010 r. wynosiły bowiem 1383,2 mld baryłek, natomiast roczne wydobycie wyniosło 
30 mld baryłek. Przy założeniu stałego poziomu pozyskania ropy naftowej jej zasoby wystarczą 
na 46 lat. Z kolei oszacowane zasoby gazu ziemnego na świecie na koniec 2010 r. wynosiły 
187,1 mld m3, a roczne wydobycie 3,2 mld m3. Przy podobnym założeniu zużycia zasoby gazu 

ziemnego wystarczą na 58 lat. Por. BP Statistical Review of World Energy June 2011, The Editor 
BP Statistical Review of World Energy, BP p.l.c., London 2011, s. 6–8, 20–22. 



 Wpływ strategii Europa 2020 na rozwój społeczno-gospodarczy 187 

 

z poziomu 50% do 65%, z czego uzależnienie od importu gazu wzrośnie z 57% 

do 84%, a ropy z 82% aż do 93%
37

. 

Dlatego też w strategii Europa 2020 w ramach priorytetu wdrażania roz-

woju zrównoważonego ponownie zadeklarowano realizację: 

a) ograniczenia do 2020 roku emisji gazów cieplarnianych o 20% w sto-

sunku do poziomu z 1990 roku, a nawet ograniczenia emisji o 30%, 

o ile inne kraje rozwinięte podejmą podobne zobowiązania, a kraje 

rozwijające się przyjmą zobowiązania na miarę swoich możliwości
38

; 

b) zwiększenia do 20% udziału energii ze źródeł odnawialnych w ogól-

nym zużyciu energii
39

; 

c) zwiększenia efektywności wykorzystania energii o 20%, rozumianej 

jako obniżenie zużycia energii o 20% w stosunku do prognoz na 2020 

rok
40

. 

Należy przy tym zaznaczyć, że zobowiązania podjęte jednostronnie przez 

Wspólnotę Europejską (20% redukcji emisji) są większe niż wynikałoby to 

z ustaleń Protokołu z Kioto
41

. Zobowiązywał on kraje UE do redukcji emisji ga-

zów cieplarnianych o 8% w stosunków do poziomu emisji z 1990 roku, nato-

miast Polska przyjęła wówczas zobowiązanie 6% redukcji względem emisji 

z 1988 roku. Na koniec 2008 roku emisja gazów cieplarnianych w Polsce wy-

niosła 70,2% bazowego poziomu ustalonego w Protokole z Kioto (tabela 1). 

Podobnie korzystną sytuację w tym zakresie mają nowi członkowie UE. Wyni-

ka to z faktu wysokiej energochłonności tych gospodarek w latach, które stano-

wią podstawę do ustalenia bazowej emisji. Proces transformacji gospodarek 

                                                             
37  Communication from the Commission to the European Council and the European Parlia-

ment, An Energy Policy for Europe, Commission of the European Communities, Brussels, 
10.1.2007, COM (2007) 1 final, s. 3. 

38  Presidency Conclusions of the Brussels, European Council (8/9 March 2007), Council of 
the European Union, Brussels, 2 May 2007, 7224/1/07 REV 1, s. 12; Communication from the 
Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Com-
mittee and the Committee of the Regions, 20 20 by 2020. Europe's climate change opportunity, 
Commission of the European Communities, Brussels, 23.1.2008, COM (2008) 30 final, s. 2. 

39  Communication from the Commission to the Council and the European Parliament, Re-
newable Energy Road Map, Renewable energies in the 21st century: building a more sustainable 
future, Commission of the European Communities, Brussels, 10.1.2007, COM (2006) 848 final, 
s. 3. 

40  Green Paper on Energy Efficiency or Doing More With Less, Commission of the European 
Communities, Brussels, 22.6.2005, COM (2005) 265 final, s. 4; Communication from the Com-
mission, Action Plan for Energy Efficiency: Realising the Potential, Commission of the European 
Communities, Brussels, 19.10.2006, COM (2006) 545 final, s. 6. 

41  Protokół z Kioto do Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klima-
tu, sporządzony w Kioto dnia 11 grudnia 1997 r., Dz.U. 2005, nr 203, poz. 1684. 
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centralnie sterowanych spowodował wyraźną poprawę efektywności wykorzy-

stania energii, co znajduje przełożenie w redukcji emisji gazów cieplarnianych. 

W odmiennej sytuacji są niektóre kraje UE-15 – w wielu z nich nastąpił wręcz 

wzrost emisji. Należy jednak zaznaczyć, że w dalszym ciągu zapotrzebowanie 

na energię na jednostkę PKB jest w tych krajach niższe niż na przykład 

w Polsce (tabela 1). 

Tabela 1 

Poziomy emisji gazów cieplarnianych oraz zapotrzebowanie na energię w wybranych 

krajach UE 

Wyszczególnienie 

Emisja gazów cieplarnianych 

rok bazowy wg ustaleń z Kioto = 100% 
Zapotrzebowanie na energię 

2008 r. 
(%) 

cel na l. 2008–2012 
(%) 

kgoe/1000 euro 
2000 r. = 100% 

(%) 

Hiszpania 140,0 115 176  89,9 

Austria 109,6 87 138 98,4 

Luksemburg 94,9 72 159 93,5 

Polska 70,2 94 384 78,5 

Estonia 47,5 92 571 70,2 

Łotwa 45,9 92 309 70,0 

UE-27 88,7 92
42

 167 89,2 

Źródło: Energy, transport and environment indicators, 2010 edition, Eurostat, Office 

for Official Publications of the European Union, Luxembourg 2010, s. 34, 138. 

W zależności od możliwości technicznych i ekonomicznych Komisja przy-

jęła indywidualnie dla każdego z krajów zobowiązanie w zakresie udziału ener-

gii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w produkcji energii ogółem. Polska do 

2020 roku powinna osiągnąć wskaźnik 15%, przy czym udział energii odna-

wialnej w zużyciu energii ogółem w 2008 roku wyniósł 7,9%. Najwyższych po-

ziomów redukcji oczekuje się od Szwecji – 49%, a najniższych od Malty – 

10%
43

. Kraj ten, obok Zjednoczonego Królestwa, ma największe opóźnienia 

w wykorzystaniu OZE (tabela 2). 

                                                             
42  Cel emisji gazów cieplarnianych na lata 2008–2012 dla UE-15. 
43  Annex 1, Directive 2009/28/EC of the European Parliament and of the of 23 April 2009 on 

the promotion of the use of energy from renewable sources and amending and subsequently re-

pealing Directives 2001/77/EC and 2003/30/EC, Official Journal of the European Union 
5.6.2009, L 140/16. 
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Zgodnie z szacunkami pokrycie w zakładanych 20% zapotrzebowania na 

energię w Europie ze źródeł odnawialnych spowoduje powstanie ponad 600 tys. 

nowych miejsc pracy, a dodatkowe 400 tys. może być wynikiem osiągnięcia 20-

proc. wzrostu efektywności energetycznej
44

. W ujęciu procentowym również 

i w tym przypadku najlepsze wyniki osiągają kraje, w których nastąpiła w la-

tach dziewięćdziesiątych XX wieku transformacja gospodarcza (tabela 1). 

Tabela 2 

Udział energii odnawialnej w zużyciu energii ogółem (%) 

Wyszczególnienie 
Udział energii odnawialnej zużyciu energii ogółem 

2008 r. cel na 2020 r. 

Szwecja 44,4 49,0 

Finlandia 30,5 38,0 

Łotwa 29,9 40,0 

Polska 7,9 15,0 

Malta 0,2 10,0 

Luksemburg 2,1 11,0 

Zjednoczone Królestwo 2,2 15,0 

UE-27 10,3 4,9 

Źródło: Energy, transport..., op. cit., s. 70. 

3. Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu  

Przyczyną wpisania zagadnienia włączenia społecznego jako jednego 

z priorytetów strategii są niewątpliwie coraz wyraźniej pojawiające się dyspro-

porcje w poziomie rozwoju, które dzielą świat na biednych i bogatych. Dieta 

400 mln ludzi na świecie nie pokrywa zapotrzebowania na białko i kalorie ko-

nieczne do prawidłowego funkcjonowania umysłu i ciała. Aż 1,2 mld osób na 

świecie żyje w „totalnej biedzie”, która charakteryzuje się niedożywieniem, 

analfabetyzmem, nieodpowiednimi warunkami mieszkaniowymi, chorobami, 

wysoką śmiertelnością i krótkim trwaniem życia
45

. Coraz częściej problem ubó-

stwa dotyka mieszkańców UE.  

Aby przeciwdziałać negatywnym zjawiskom społecznym i demograficz-

nym oraz stworzyć gospodarkę charakteryzującą się wysokim poziomem za-

                                                             
44  Communication from the Commission, Europe 2020..., op. cit., s. 15. 
45  P. Singer, Etyka praktyczna, Wydawnictwo Książka i Wiedza, Warszawa 2003, s. 210. 
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trudnienia i zapewniającą spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną, 

w strategii Europa 2020 przyjęto następujące cele: 

a) do 2020 roku podwyższenie wskaźnika zatrudnienia kobiet i mężczyzn 

w wieku 20–64 lat do 75%, w tym również młodzieży, osób starszych, 

pracowników nisko wykwalifikowanych i legalnych imigrantów; 

b) zmniejszenie odsetka młodych ludzi rezygnujących przedwcześnie 

z nauki do poziomu poniżej 10%
46

; 

c) dążenie do tego, by co najmniej 40% osób w wieku 30–34 lat miało 

wykształcenie wyższe; 

d) zmniejszenie zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym co 

najmniej o 25%
47

. 

Zakłócenia funkcjonowania rynku pracy i spadek popytu spowodowany 

globalnym kryzysem finansowym w istotny sposób wpłynęły na realizację ce-

lów strategii Europa 2020 w zakresie wzrostu zatrudnienia. Poziom zatrudnie-

nia osób w wieku 20–64 lat spadł w 2009 roku o 1,3% do poziomu 69,1%. 

W Polsce w tym samym roku wskaźnik zatrudnienia również obniżył się o 0,1% 

i wyniósł 64,6%. Jedynie dwa spośród krajów członkowskich zanotowały 

wzrost zatrudnienia w 2009 roku względem poprzedniego. Są to Luksemburg – 

70,4% (+1,6%) oraz Niemcy – 74,8% (+0,2%). Z kolei cztery spośród 27 kra-

jów UE już na koniec 2009 roku spełniało kryterium zatrudnienia wyznaczone 

w strategii I. Są to: Holandia (78,8%), Szwecja (78,3%), Dania (77,8) oraz Cypr 

(75,7%)
48

. 

Konieczność budowy gospodarki wiedzy oraz niekorzystne prognozy dla 

rynku pracy wymuszają podjęcie działań na rzecz poprawy stanu edukacji, 

w szczególności wśród młodych ludzi. W całej UE w 2009 roku jedynie 32,3% 

osób w wieku 30–34 lat posiadało wyższe wykształcenie (35,7% kobiet i 28,9% 

mężczyzn)
49

. W Polsce w tej grupie wiekowej na koniec 2009 roku wyższe stu-

dia miało ukończone 32,8% (38,% kobiet oraz 27,3% mężczyzn). Najlepsze we 

Wspólnocie rezultaty w tym zakresie osiąga Dania – aż 49,0% osób w wieku 

30–34 lat ma wyższe wykształcenie. Na słabe wyniki w zakresie edukacji 

wpływ ma znacząca liczba młodych osób decydujących się zbyt wcześnie na 

                                                             
46  Jest to ta część populacji w wieku 18–24 lata, która posiada wykształcenie poniżej średnie-

go i zaprzestała dalszego kształcenia. 
47  Communication from the Commission, Europe 2020..., op. cit., s. 11. 
48  Opracowanie własne na podstawie danych Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/ 

table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=t2020_10. 
49  Key figures on Europe. 2011 edition, Office for Official Publications of the European 

Communities, Luxembourg 2011, s. 64. 
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rezygnację z nauki. W całej Unii Europejskiej w 2010 roku było to 14,1% 

(wśród mężczyzn 16,0% oraz kobiet 12,2%). Najkorzystniejsza w tym zakresie 

sytuacja była na Słowacji – 4,7%, w Czechach – 4,9%, oraz Słowenii – 5,0%. 

Polska znalazła się w grupie liderów rankingu ze wskaźnikiem 5,4% (7,2% 

wśród mężczyzn oraz 3,5% wśród kobiet). Najwięcej młodzieży zaniechało 

kształcenia po ukończeniu szkoły podstawowej w krajach już teraz dotkniętych 

wysokim bezrobociem, np. w Hiszpanii 28,4% (33,5% mężczyzn i 23,1% ko-

biet)
50

.  

Niskie kwalifikacje oraz trudności w znalezieniu pracy zapewniającej 

utrzymanie powyżej granicy ubóstwa
51

 są jednym z głównych powodów różni-

cowania dochodów mieszkańców Unii Europejskiej. Wśród 499,7 mln miesz-

kańców na koniec 2008 roku ubóstwem zagrożonym było niespełna 82,5 mln 

osób, co stanowiło 16,5% całej populacji, a 9,0% osób w wieku 0–59 lat miesz-

kało w gospodarstwach domowych, w których osoby dorosłe pracowały w cią-

gu roku mniej niż 20% nominalnego czasu pracy, były zatem szczególnie za-

grożone ubóstwem. W Polsce wskaźniki te zbliżone są do średniej unijnej i wy-

nosiły odpowiednio 16,9% oraz 7,9% ogółu mieszkańców. Zagrożonych ubó-

stwem w Polsce na koniec 2008 roku było 6,44 mln mieszkańców
52

. 

Podsumowanie 

Wyznaczone w dokumencie Europa 2020 priorytety w zakresie budowy 

gospodarki opartej wiedzy, rozwoju zrównoważonego i spójności zapobiegają-

cej wykluczeniu społecznemu zdaniem autorów strategii pozwolą na wyjście 

Europy z kryzysu gospodarczego i finansowego oraz zapewnią trwały wzrost. 

Conditio sine qua non realizacji każdego z wymienionych celów są: zaangażo-

wanie istniejącego kapitału intelektualnego, wspieranie edukacji i nakłady na 

prace badawcze i innowacje – bez nowych wynalazków trudno będzie oczeki-

wać energooszczędnych technologii i urządzeń oraz efektywniejszych, odna-

                                                             
50  Opracowanie własne na podstawie danych Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/ 

table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=t2020_40. 
51  Wskaźnik zagrożenia ubóstwem po uwzględnieniu w dochodach transferów społecznych to 

wyrażona w procentach część populacji, której dochód rozporządzalny, uwzględniający transfery 
społeczne, jest niższy od granicy ubóstwa ustalonej na poziomie 60% mediany dochodów do dys-
pozycji. Por. Dochody i warunki życia ludności Polski (raport z badania EU-SILC 2009), GUS, 

Warszawa 2011, s. 45. 
52  Key figures..., op. cit., s. 83. 
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wialnych źródeł energii. Wreszcie to kapitał intelektualny jest skutecznym sub-

stytutem ograniczonych zasobów przyrodniczych. 

Oceniając stopień realizacji zadań wyznaczonych w strategii, Polska na tle 

innych krajów wypada korzystnie. Dotyczy to zwłaszcza edukacji, niestety, 

zdecydowanie gorzej przedstawia się sytuacja na rynku pracy oraz aspekt finan-

sowania prac badawczo-rozwojowych. W tym przypadku Polska znajduje się na 

końcu europejskiej stawki. Utrzymanie takiego stanu może doprowadzić 

w przyszłości do deprecjacji potencjału intelektualnego Polski oraz spowodo-

wać trudności z wypełnieniem celów strategii Europa 2020. 
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THE INFLUENCE OF THE STRATEGY EUROPE 2020 TO THE SOCIAL- 

-ECONOMIC DEVELOPMENT 

Summary 

Realization appointed in the strategy Europe 2020 priorities of the knowledge in 

the structure of the economy based, the sustainable development and the cohesion pre-

venting the social exclusion requires investing the intellectual capital, supporting the 

education and the meaning expenditure on the research and development work. Because 

keeping current character of the economic progress is not possible more and more inten-

sive using resources is threatening the permanence of the natural environment and caus-

es measurable economic losses, and on the changing labour market systematically 

a demand for low qualifications employees is dropping. 

In the paper the author described the comparative analysis of the current state of 

the economy of Poland with the member states of the EU. Poland comes out favourably 

in this comparison. It is regarding especially the education, unfortunately definitely 

worse looks an aspect of financing the research and development work. In this case Pol-

and is at the end of the European rate. Supporting such a state in the future may lead to 
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depreciation of the intellectual capacity of Poland as well as cause problems with the 

filling of aims of the strategy Europe 2020. 

Translated by Marcin Łuszczyk 
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NOWOCZESNE USŁUGI BIZNESOWE 

A KONKURENCYJNOŚĆ REGIONÓW 

Wprowadzenie 

Jedną z podstawowych cech gospodarek rynkowych, a taki charakter ma 

większość gospodarek narodowych w II dekadzie XXI wieku, jest ciągła rywa-

lizacja, konkurencja pomiędzy krajami, regionami i przedsiębiorstwami. 

Od wyników tej gry rynkowej zależy utrzymanie się podmiotu na rynku. Natu-

ralną konsekwencją tej sytuacji jest wzrost zainteresowania zagadnieniami 

związanymi z konkurencją oraz konkurencyjnością.  

Konkurencyjność jest kategorią wielopłaszczyznową, rozpatrywaną w ska-

li mikro-, mezo-, makro- i megaekonomicznej. Jest jednym z najczęściej wy-

mienianych pojęć w literaturze ekonomicznej, zjawiskiem docenianym przez 

teoretyków i praktyków gospodarczych, którzy upatrują w niej m.in. szansy 

odwrócenia tendencji niskiego wzrostu gospodarczego
1
. W skali mezeoekono-

micznej konkurencyjność odnoszona jest głównie do regionów, które aby od-

nieść sukces rynkowy, muszą posiadać odpowiednią pozycję konkurencyjną. 

Uzyskanie takiej pozycji jest możliwe dzięki posiadaniu atutów cenionych 

przez rynek (przewagi konkurencyjnej). Zalety te są podzielone w ramach łań-

                                                             
1  Słaba koniunktura na giełdzie sprawiła, iż G.A. Hale z Alamo Learning System w konku-

rencyjności upatrywał szansy na odwrócenie tendencji niskiego wzrost gospodarczego Stanów 
Zjednoczonych. Przy czym sprzyjać temu miało zaangażowanie społeczeństwa w tworzenie 
własnych konkurencyjnych organizacji, a najważniejszym elementem wpływających na 

konkurencyjność miały być innowacje. Por. G.A. Hale, Managing for Competitiveness, Executive 
Excellence, New York 1988, s. 11. 
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cucha wartości złożonego z podstawowych funkcji regionu, a uzyskanie prze-

wagi jest zależne od osiągniętych wyników na poszczególnych ogniwach łańcu-

cha. Uzyskanie dominacji w zakresie przynajmniej jednego z analizowanych 

ogniw łańcucha umożliwia regionowi osiągnięcie decydującej przewagi, 

co z kolei jest uzależnione od wielu czynników. Konkurencyjność regionu może 

wynikać m.in. z innowacyjności przedsiębiorstw zlokalizowanych na jego tery-

torium, odsetka osób zatrudnionych w usługach, w tym w nowoczesnych usłu-

gach biznesowych, i z wielu innych czynników.  

Istotność problemu konkurencyjności zadecydowała o podjęciu rozważań 

w ramach artykułu „Nowoczesne usługi biznesowe a konkurencyjność regio-

nów”. Celem niniejszego opracowania jest prezentacja zagadnień związanych 

z szeroką tematyką konkurencyjności, ze szczególnym uwzględnieniem jej de-

terminantów w odniesieniu do skali mezo. W artykule przedstawione ponadto 

zostaną wybrane aspekty gospodarczego znaczenia usług biznesowych, a także 

ich wpływ na konkurencyjność regionu. 

1. Wybrane ujęcia konkurencyjności 

Pojęcie konkurencyjności nie zostało zdefiniowane przez wielu znanych 

badaczy przedmiotu. M.E. Porter, J. Kay oraz J.B. Barney nie interpretują jej 

wprost, a koncentrują się raczej na jej determinantach lub efektach (pozycja 

konkurencyjna, przewaga konkurencyjna). Jednak próby definiowania „konku-

rencyjności” nie należą do rzadkości. W 1983 roku eksperci EWG uznali, że 

konkurencyjność to „zdolność do sprostania konkurencyjności międzynarodo-

wej, a miarą tej konkurencyjności, przynajmniej w pierwszej ocenie, powinna 

być akceptacja wyrobów na rynku”
2
, a w 1994 roku Światowe Forum Ekono-

miczne w Lozannie odniosło ją do „zdolności kraju lub przedsiębiorstwa do 

tworzenia większego bogactwa niż konkurenci na rynku światowym”
3
. W kręgu 

europejskim definicja ta została zdecydowanie zmodyfikowana w 1996 roku. 

OECD zaproponowała definicję konkurencyjności (przyjętą przez Komisję Eu-

ropejską EC 1997, 1998, 1999) zdającą się oddawać istotę (uniwersalność) tego 

zagadnienia. Przedstawia ona konkurencyjność jako „zdolność firm, sektorów, 

regionów, krajów i obszarów ponadnarodowych do generowania relatywnie 

                                                             
2  Report on the Competitiveness of Community Industry, Brussels 1983 s. 56. 
3  The World Competitivesess Report 1994, World Economic Forum, Lausanne 1994, s. 18. 
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wysokich przychodów czynników produkcji i relatywnie wysokiego poziomu 

zatrudnienia w warunkach trwałego poddania się konkurencji międzynarodo-

wej”
4
. Zwraca to uwagę na trzy płaszczyzny konkurencyjności, mianowicie: 

a) zdolność do tworzenia i utrzymywania wysokich dochodów czynni-

ków produkcji w drodze podnoszenia produkcyjności, 

b) zdolność do kreowania i wzrostu zatrudnienia, 

c) utrzymywanie wysokiego stopnia otwarcia na konkurencję międzyna-

rodową. 

Definicja ta, obowiązująca w oficjalnych dokumentach UE, nie wyklucza 

innych interpretacji tego pojęcia. Na przykład S. Flejterski w 1984 roku, two-

rząc uniwersalną definicję, zinterpretował konkurencyjność jako „zdolność do 

projektowania, wytwarzania i sprzedawania towarów (usług
5
), których ceny, ja-

kość i inne walory są bardziej atrakcyjne od odpowiednich cech towarów 

(usług) oferowanych przez konkurentów (w przypadku konkurencyjności mię-

dzynarodowej konkurentów zagranicznych)”
6
. Konkurencyjność jako zbiór 

pewnych umiejętności interpretuje również M. Gorynia. Zdaniem autora konku-

rencyjność oznacza „umiejętność konkurowania, a więc działania i przetrwania 

w konkurencyjnym otoczeniu”
7
. Kilka lat później M. Gorynia mówi już raczej 

o „zdolności do zdobycia i utrzymania przewagi konkurencyjnej”
8
. Autor pro-

ponuje też przyjęcie terminologii
9
: 

a) konkurencyjność ex post, czyli obecna pozycja konkurencyjna. Osią-

gnięta pozycja konkurencyjna jest skutkiem zrealizowanej strategii 

konkurencyjnej i strategii konkurencyjnej rywali;  

b) konkurencyjność ex ante, czyli przyszła (prospektywna) pozycja kon-

kurencyjna. Jest ona określona między innymi przez relatywną (czyli 

odniesioną do umiejętności rywali) zdolność przedsiębiorstwa do kon-

                                                             
4  A. Zielińska-Głębocka, Konkurencyjność przemysłowa Polski w procesie integracji z Unią 

Europejską, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2000, s. 13. 
5  Przypis własny autorki pracy. 
6  S. Flejterski, Istota i mierzenie konkurencyjności międzynarodowej, „Gospodarka Planowa” 

1984, nr 9, s. 391. 
7  M. Gorynia, Zachowania przedsiębiorstw w okresie transformacji. Mikroekonomia 

podejścia, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 1998, s. 35. 
8  Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do Unii Europej-

skiej, red. M. Gorynia, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2002, s. 67. 
9  Szerzej na ten temat: M. Gorynia, Luka konkurencyjna – koncepcja i metodyka badań, Ze-

szyty Naukowe Politechniki Poznańskiej „Organizacja i Zarządzanie” nr 32, Wydawnictwo PP, 
Poznań 2001. 
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kurowania w przyszłości, czyli przez jego potencjał konkurencyjny. 

Innymi słowy jest to konkurencyjność możliwa do zrealizowania.  

Według M. Goryni
10

 budowę i wykorzystanie potencjału konkurencyjnego 

opisuje strategia konkurencyjna planowana lub zamierzona. Strategia konkuren-

cyjna przedsiębiorstwa jest więc kategorią analityczną umożliwiającą przejście 

od potencjału konkurencyjnego, czyli konkurencyjności potencjalnej (ex ante), 

do konkurencyjności rzeczywistej, czyli zrealizowanej (ex post). Strategie kon-

kurowania są stosowane po to, aby firma mogła zająć jak najlepszą pozycję 

konkurencyjną. Osiągnięcie pożądanej pozycji konkurencyjnej uwarunkowane 

jest posiadaniem przewagi konkurencyjnej. Posiadanie przewagi konkurencyj-

nej jest z kolei warunkiem zajęcia dobrej pozycji konkurencyjnej.  

Przewaga konkurencyjna może być zatem rozumiana jako zajmowanie 

przez przedsiębiorstwo lepszej pozycji w branży, osiąganie lepszych wyników, 

umiejętność robienia czegoś lepiej niż rywale. Jednocześnie pogarszanie wyni-

ków należy rozumieć jako utratę tej przewagi, a w efekcie i pozycji konkuren-

cyjnej. M. Gorynia konkurencyjność odnosi jednak głównie do skali mikroeko-

nomicznej. Podobne ujęcie prezentuje M.J. Stankiewicz, według którego „kon-

kurencyjność jest wyznaczana jako zdolność przedsiębiorstwa do sprawnego re-

alizowania celów na rynkowej arenie konkurencji”
11

.  

Konkurencyjność może być postrzegana nie tylko jako zbiór umiejętności, 

ale także jako proces, czego potwierdzeniem może być interpretacja jest E. Cyr-

sona. Według autora konkurencyjność to „proces, w którym uczestnicy rynku 

dążąc do realizacji swych interesów, próbują przedstawić korzystniejsze od in-

nych oferty ceny, jakości lub innych cech wpływających na decyzję zawarcia 

transakcji”
12

. Takie ujęcie pozwala na odniesienie konkurencyjności także do 

regionu. Podobne możliwości daje interpretacja Z. Pierścionka, zdaniem które-

go pojęcie konkurencyjności jest najbardziej zbliżone do skutecznego działania 

i efektywności ekonomicznej. Termin ten dotyczy w tym ujęciu mikroskali 

(przedsiębiorstwa) oraz makroskali (całej gospodarki, regionu, sektora)”
13

.  

                                                             
10  Ibidem. 
11  M. J. Stankiewicz, Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przed-

siębiorstwa w warunkach globalizacji, TNOiK, Toruń 2005, s. 36. 
12  E. Cyrson, Kompendium wiedzy o gospodarce, PWN, Warszawa–Poznań 2000, s. 35. 
13  Z. Pierścionek, Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2003. 
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2. Determinanty konkurencyjności regionów 

W Polsce, wraz z przystąpieniem kraju do Unii Europejskiej, stworzone 

zostały korzystne warunki do podnoszenia konkurencyjności we wszystkich 

układach zarządzania, co znajduje odzwierciedlenie w formułowaniu celów 

rozwoju zawartych w strategiach, planach i programach sporządzonych przez 

jednostki samorządu terytorialnego oraz podmioty gospodarcze. 

W Narodowym Planie Rozwoju na lata 2007–2013
14

 za konkurencyjność 

uznaje się „zdolność do osiągania sukcesu w gospodarczej rywalizacji, a w sze-

rokim ujęciu to zdolność do ekspansji lokowania na rynkach międzynarodo-

wych dóbr i usług przy jednoczesnym zapewnieniu realnego wzrostu dochodów 

ludności w długim okresie. Konkurencyjność to także zdolność kraju do two-

rzenia i utrzymania otoczenia, które sprzyja tworzeniu większej wartości doda-

nej przez przedsiębiorstwa i osiąganiu większego dobrobytu przez ludność”. 

W dokumencie tym określono również pojęcie konkurencyjności regionu 

jako „zespołu cech decydujących o atrakcyjności regionu z punktu widzenia lo-

kowania inwestycji lub jako miejsca zamieszkania. Może to być wyraz przewa-

gi technologicznej lub niższych cen produktów i usług wytwarzanych w regio-

nie w porównaniu z innymi regionami”. 

Za najbardziej mierzalną i syntetyczną, aczkolwiek posiadającą wady, wy-

kładnię konkurencyjności uznaje się poziom dochodu narodowego brutto (PKB) 

na jednego mieszkańca. Bardziej skonkretyzowane czynniki konkurencyjności 

obejmują
15

: 

a) zmniejszenie luki technologicznej mierzone wzrostem liczby i wyko-

rzystania patentów mających bezpośredni wpływ na poziom innowa-

cyjności; 

b) wspieranie małej i średniej przedsiębiorczości odgrywającej główną 

rolę w tworzeniu nowych miejsc pracy i przeciwdziałaniu bezrobociu;  

c) wzrost bezpośrednich inwestycji zagranicznych wprowadzających no-

we produkty i technologie oraz pośrednio wymuszające podnoszenie 

kwalifikacji siły roboczej;  

                                                             
14  Narodowy Plan Rozwoju 2007–2013, http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/informator/ 

npr2/npr.htm, 20.06.2011. 
15  Sixth Perodic Report on the Social and Econimic Stuation and Development of the Regions 

of the European Union 1999, s. 5. 
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d) rozbudowę infrastruktury transportu podnoszącą dostępność i możli-

wość rozszerzania rynków zbytu; 

e) ułatwienie dostępu do źródeł energii, co przyczynia się do zmniejsza-

nia dysproporcji między obszarami centralnymi i peryferyjnymi;  

f) zmniejszenie dysproporcji w kapitale ludzkim obejmującym poziom 

wykształcenia, stan zdrowia i opieki społecznej; poprawa stanu w tym 

zakresie podnosi aktywność i zaangażowanie ludności w polepszenie 

warunków życia;  

g) rozbudowę instytucji otoczeniu biznesu, tworząc efektywną sieć firm 

wspierających przedsiębiorczość i transfer technologii;  

h) usprawnienie działań administracji publicznej poprzez korzystne zmia-

ny zasad zarządzania i sposobów podejmowania decyzji określonej ja-

ko „kreowanie uczącej się administracji”; 

i) umiejętność korzystania z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej 

traktowanych jako bodziec i szansa dla wszystkich uczestników zaan-

gażowanych w rozwój regionalny.  

Większość z wymienionych czynników jest mierzalna, co ułatwia dokona-

nie analiz porównawczych konkretnych jednostek terytorialnych.  

Bardziej syntetyczna oceny konkurencyjności regionów może być ograni-

czona do oceny:  

a) dostępności komunikacyjnej regionu; 

b) kwalifikacji siły roboczej w wieku produkcyjnym; 

c) struktury zatrudnienia w poszczególnych sektorach gospodarki, przy 

czym region konkurencyjny to taki, w którym wysoki odsetek zatrud-

nionych występuje w usługach, w tym w nowoczesnych usługach biz-

nesowych; 

d) zakresu wdrożeń patentów decydujących o rozszerzeniu działań inno-

wacyjnych.  

Dwa z czterech wymienionych czynników pozostają w ścisłym związku 

z przedsiębiorstwami podsektora usług biznesowych, odgrywającymi coraz 

istotniejszą rolę w gospodarce.  

3. Gospodarcze znaczenie przedsiębiorstw podsektora usług biznesowych 

Usługi biznesowe według interpretacji Głównego Urzędu Statystycznego 

„obejmują całokształt usług świadczonych przez wyspecjalizowane firmy na 



202 Magdalena Majchrzak 

 

rzecz innych zakładów w celu zwiększenia ich efektywności, wydajności i kon-

kurencyjności”
16

. Zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności Gospodarczej 

(2004)
17

 tworzą dział 74 sekcji K „Obsługa nieruchomości i firm”
18

, do której 

zaliczono tzw. działalność gospodarczą pozostałą, czyli np.: działalność praw-

niczą, rachunkowo-księgową, działalność w zakresie architektury i inżynierii, 

badania i analizy techniczne, reklamę, rekrutację i udostępnianie pracowników, 

działalność detektywistyczną i ochroniarska, sprzątanie i czyszczenie obiektów 

i inne. 

Usługi biznesowe stanowią coraz istotniejszą część polskiej gospodarki. 

Rozwój tego sektora wynika m.in. z migracji zatrudnienia z pozostałych dwóch 

sektorów gospodarki (przede wszystkim z sektora przemysłu) do sektora usług 

ze względu na outsourcing funkcji o charakterze usług, wzrastającej konkuren-

cji na rynkach światowych oraz powstawania nowych rodzajów usług. Przed-

siębiorstwa świadczące usługi biznesowe w 2008 roku stanowiły 16,88% 

wszystkich podmiotów ujętych w rejestrze Regon, przy czym 60,22% z nich 

świadczyło tzw. działalność gospodarczą pozostałą. W województwie zachod-

niopomorskim przedsiębiorstwa świadczące usługi biznesowe w 2006 roku sta-

nowiły aż 18,38% podmiotów umieszczonych w rejestrze Regon, co znacznie 

przewyższa średnią krajową. Relatywnie wysoki jest także udział usług bizne-

sowych w tworzeniu wartości dodanej. W 2008 roku kształtował się na pozio-

mie od 13,85%, podczas gdy w 2000 roku wynosił 13,15%, a w roku 1995 –

9,98%
19

.  

W ostatnich dziesięcioleciach również zatrudnienie w usługach bizneso-

wych wzrastało bardzo dynamicznie. W 2008 roku udział zatrudnienia w usłu-

gach biznesowych w odniesieniu do całkowitego zatrudnienia kształtował się 

w Polsce na poziomie 8,4%, w 2000 roku wynosił 5,3%, a w 1995 roku 3,6%. 

                                                             
16  Rynek wewnętrzny w 1996 roku, GUS, Warszawa 1997, s. 89. 
17  Nowelizacja Polskiej Klasyfikacji Działalności obowiązująca od 1 stycznia 2009 r. nie 

wprowadziła nowych rodzajów usług biznesowych, jedynie zmieniała ich miejsce w systemie 
klasyfikacji. 

18  Por. Rynek wewnętrzny w 1996 roku, GUS, Warszawa 1997, s. 89; L. Kuczewska, Prze-
obrażenia zachodzące w usługach biznesowych w latach 1993–1996, „Handel Wewnętrzny” 
1998, nr 3, s. 11; M. Chłodnicki, Usługi profesjonalne. Przez jakość do lojalności klientów, Wy-
dawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2004, s. 14,  

19  Por. Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2009, GUS, Warszawa 2009, s. 698, 
728, 732. 
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Na przykład w województwie zachodniopomorskim wskaźnik ten w 2006 roku 

kształtował się na poziomie 7,9%
20

. 

W strukturze podmiotów świadczących usługi biznesowe dominują przed-

siębiorstwa zatrudniające do 9 osób. Są to w większości firmy rodzinne o zasię-

gu lokalnym. Stąd też istotne zdaje się stworzenie w regionie dobrych warun-

ków do rozwoju takich przedsiębiorstw. Tym bardziej że w ciągu najbliższych 

lat można spodziewać się dalszego wzrostu znaczenia tego podsektora. Stanie 

się tak za sprawą m.in. podejmowania przez coraz większą liczbę przedsię-

biorstw działalności usługowej. Poza tym powstaje nowy, hybrydowy model 

przedsiębiorstwa prowadzącego działalność wytwórczo-usługową. Zdolność 

świadczenia dodatkowych usług często daje przedsiębiorstwu przewagę konku-

rencyjną. Podobne funkcje spełniają innowacje, które również mogą być stymu-

lowane przez usługi biznesowe. W tym miejscu warto zwrócić uwagę na szcze-

gólną rolę inżynierii usług, zajmującej się systematycznym rozwojem i projek-

towaniem usług, ale także różnymi aspektami zarządzania operacjami usługo-

wymi i kwestiami związanymi z usługami w zakresie ogólnego zarządzania 

B+R i innowacjami. Trwałą cechą tego podsektora może okazać się zintegro-

wane podejście do „współinżynierii” towarów, oprogramowania i usług. Poza 

tym postępująca harmonizacja norm dotyczących usług doprowadzi do ulepsze-

nia specyfikacji i efektywniejszego rozwoju kolejnych, nowych rodzajów usług.  

Według Raportu ABSL
21

 „Sektor nowoczesnych usług biznesowych 2011” 

w regionie Europy Środkowo-Wschodniej działa co najmniej 500 centrów usług 

biznesowych, które łącznie zatrudniają niecałe 190 tys. specjalistów. Ponad 280 

centrów usług biznesowych z kapitałem zagranicznym jest w Polsce. Polski 

sektor nowoczesnych usług dla biznesu zatrudnia 69 tys. specjalistów
22

, którzy 

obsługują przede wszystkim projekty z zakresu finansów, księgowości, IT, dzia-

łalności badawczo-rozwojowej, obsługi klienta i projektów opartych na wiedzy. 

Głównymi ośrodkami usług biznesowych w Polsce są: Warszawa, Kraków, 

Wrocław i Łódź. Wzrasta znaczenie Trójmiasta, Poznania i Katowic. Tę drogę 

budowania przewagi konkurencyjnej mogą wybrać także inne miasta i regiony. 

Powstawanie bowiem centrów usług biznesowych spowoduje napływ nowocze-

snych technologii, co może sprawić, że region stanie się atrakcyjniejszy inwe-

                                                             
20  Dane dla woj. zachodniopomorskiego podano na podstawie: Rocznik statystyczny woje-

wództwa zachodniopomorskiego 2007, US w Szczecinie, Szczecin 2008, s. 129, 364. 
21  Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce, Association of Business Service Leaders 

in Poland, Warszawa 2011. 
22  Dane na 31.12.2010 r. 
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stycyjnie i w efekcie przyciągnie przedsiębiorców. Z drugiej strony może także 

być interesujący jako miejsce zamieszkania. Te dwa elementy, zgodnie 

z Narodowym Planem Rozwoju na lata 2007–2013, a także interpretacjami 

konkurencyjności np. według OECD, są głównymi determinantami konkuren-

cyjności regionu. 

W ciągu najbliższych kilku lat Polska może umocnić pozycję lidera w re-

gionie, a nawet stać się podstawową lokalizacją dla projektów offshoringowych 

w Europie. Zagrożeniem mogą być rosnące koszty pracy, które stanowiły do-

tychczas źródło polskiej przewagi konkurencyjnej. Zamiast tego Polacy próbują 

oferować wysoką jakość kadr i dobrą znajomość języków obcych. Na korzyść 

Polski przemawia też niestabilna sytuacja polityczna w innych konkurencyjnych 

lokalizacjach, m.in. w Egipcie. Stabilność oraz bezpieczeństwo regionu połą-

czone z bliskością kulturową i europejskimi standardami pracy pozycjonują 

Polskę wśród najbardziej pożądanych lokalizacji.  

Podsumowanie 

Przedsiębiorstwa świadczące nowoczesne usługi biznesowe mogą stać 

jednym z wektorów konkurencyjności regionu. Sprzyjać temu będą prognozo-

wane tendencje rozwoju tego podsektora. Istotny zdaje się także fakt wzrostu 

znaczenia elektronicznego świadczenia usług biznesowych. Dzięki zastosowa-

niu technologii teleinformatycznych oraz przechodzeniu na intensywniejsze 

świadczenie usług za pośrednictwem Internetu usługi biznesowe przybierają 

obecnie nowy kształt. Drogą elektroniczną świadczone są już usługi związane 

z oprogramowaniem komputerowym, pracami badawczo-rozwojowymi, usługi 

w zakresie rozwoju zasobów ludzkich i pośrednictwa pracy, a także cały wa-

chlarz usług doradczych. Zjawisko to wynika z nowych wymagań i oczekiwań 

klientów, chęci zacieśnienia z nimi więzi, a także możliwości ograniczenia 

kosztów działalności dzięki taniemu tworzeniu i dostarczaniu usług oraz wyko-

rzystania ekonomii skali. Istnieje też presja na zwiększenie zasięgu rynkowego 

i rozwój rynków. Pomimo faktu, iż w Polsce większość usług biznesowych 

świadczą dostawcy lokalni, można się spodziewać zmiany tej tendencji. Część 

usług można bowiem powierzyć usługodawcom zagranicznym na szerzej rozu-

mianym szczeblu europejskim, obejmującym nowe państwa członkowskie, 

a nawet kandydujące (near-shoring), a część świadczyć nawet w skali świato-

wej (offshore outsourcing). Polskie regiony mogą osiągnąć wymierne korzyści 
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w związku z offshoringiem pod warunkiem odpowiedniego przygotowania do 

świadczenia i eksportowania do innych regionów świata usług o wysokiej jako-

ści. Często jako podkategorię offshoringu przywołuje się tzw. BPO (Business 

Process Outsourcing), który polega na wydzielaniu i „eksporcie” nieprodukcyj-

nych funkcji firm związanych m.in. ze zdalną obsługą klienta, zarządzaniem za-

sobami ludzkimi, obsługą transakcji, księgowością, zarządzaniem i finansami
23

. 

Międzynarodowy offshoring usług biznesowych koncentruje się głównie na 

czynnościach typu back-office (tzn. usługach informatycznych, finansowych, 

rachunkowo-księgowych), a najbardziej znanym efektem powyższych procesów 

są międzynarodowe centra obsługi telefonicznej (call centers). 

Rozwój technologii, dostępność wykwalifikowanych pracowników i towa-

rzyszące temu koszty na rynku światowym mogą spowodować, iż polskie re-

giony nie utrzymają swojej pozycji w zakresie usług biznesowych, szczególnie 

o wysokiej wartości dodanej (badania i analizy, inżynieria IT). Stanowi to po-

ważne wyzwanie dla lokalnych rynków pracy, które będą musiały zapewnić 

większe możliwości zatrudnienia na wysoko wykwalifikowanych stanowiskach, 

zapobiegając przy tym bezrobociu. Silnej konkurencji, w tym zakresie, można 

się spodziewać przede wszystkim ze strony gospodarek posiadających kompara-

tywną przewagę pod względem kosztów i kwalifikacji, takich jak Indie i Chiny, 

na rzecz których polski podsektor usług biznesowych już utracił wiele miejsc 

pracy. 
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MODERN BUSINESS SERVICES 

AND COMPETITIVENESS OF THE REGIONS 

Summary 

Alongside increased integration and globalization, competiveness is constantly 

getting greater meaning. In times of unlimited needs and highly limited resources, com-

petiveness stimulates both social and economical progress, as well as innovativeness 
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and rational management. Competiveness is a multi-dimensional category, which 

should be considered in a micro-, mezzo-, macro- and mega- economical scale. In a mi-

cro-economical approach, competiveness relates mainly to companies, which are ob-

liged to hold an adequate competitive stand. This position, will depend on many factors, 

but will allow them to achieve success eventually. Highly-competitive enterprises may 

turn out to be leading propulsions of regional progress. This may especially occur, in 

case of companies delivering business services, which role in European, Polish and re-

gional economy, increases constantly. 

Translated by Magdalena Majchrzak
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1
 

Wprowadzenie 

Za formalny początek partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) w Polsce 

można uznać wejście w życie pierwszej ustawy o partnerstwie publiczno-

prywatnym 7 października 2005 roku.  

Stworzenie ram prawnych spowodowało stopniowy wzrost zainteresowa-

nia realizacją inwestycji w formule PPP. W Polsce rynek ten jednak nie jest 

nadal wystarczająco rozwinięty. Świadczy o tym fakt, iż zawarto jedynie kilka-

naście umów w tej formule, w tym umowy na budowę i eksploatację niektórych 

odcinków autostrad, gdzie procedura wyboru partnera prywatnego nie odbywa 

się w oparciu o ustawę o PPP, ale o ustawę o autostradach płatnych oraz o Kra-

jowym Funduszu Drogowym. Stosunkowo niewielka jest też średnia wartość 

projektu PPP w Polsce, która oscyluje w granicach 15 mln zł, podczas gdy we-

dług standardów światowych jest to 150 mln euro2. 

Tymczasem możliwości wykorzystania PPP są bardzo szerokie. Skłaniać 

do tej formy inwestycji może m.in. wzrastające zadłużenie jednostek samorządu 

terytorialnego w Polsce. W 2011 roku zadłużenie samych tylko miast woje-

                                                             
1  Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2009–2011 jako projekt badaw-

czy Partnerstwo publiczno-prywatne jako determinanta rozwoju jednostek samorządu terytorial-
nego na przykładzie gmin województwa zachodniopomorskiego (Projekt badawczy własny nr NN 
114 304137). 

2  L. Bogusz, Czy można już mówić o rozkwicie PPP w Polsce?, „Rzeczpospolita” 2011, nr 
92, dodatek „Szkolenia i Konferencje”, s. 3. 
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wódzkich wyniesie 19,7 mld zł, a po uwzględnieniu spółek, w których samo-

rządy mają udziały nawet, 27,4 mld zł3. Zgodnie z obowiązującymi przepisami 

regulującymi zarządzanie długiem publicznym wzrost zobowiązań samorządów 

może doprowadzić do niemożności pozyskania nowych zwrotnych środków 

inwestycyjnych. Doprowadziłoby to także, poprzez brak środków na dyspono-

wanie wkładem własnym, do niemożności uzyskania funduszy unijnych. 

W związku z niedostatkami systemu finansowania z budżetu krajowego lub UE 

administracja rządowa i lokalna zmuszona jest do poszukiwania nowych źródeł 

finansowania swoich zadań. Rozwiązaniem przedstawionych dylematów może 

być współpraca sektora publicznego z dysponującym zasobami kapitałowymi 

sektorem prywatnym. Przedstawione przesłanki pragmatyczne oraz istotność 

problemu zadecydowały o podjęciu rozważań w ramach tematu „Formy part-

nerstwa publiczno-prywatnego a realizacja zadań jednostek samorządu teryto-

rialnego w Polsce”.  

Celem publikacji jest przedstawienie modeli współpracy, a także specyfiki 

tej szczególnej formy wspólnego działania sektora publicznego i prywatnego, 

jakim jest partnerstwo publiczno-prywatne. W rozważaniach przyjęto, że PPP to 

instrument wywiązywania się władzy rządowej z zadań publicznych, jakim jest 

świadczenie usług użyteczności publicznej. 

1. Formy partnerstwa publiczno-prywatnego 

Według PPP prywatni inwestorzy angażują się długoterminowo w realiza-

cję publicznych inwestycji, a także biorą udział w świadczeniu usług. Strony 

dzielą się odpowiednio odpowiedzialnością, kosztami i zyskiem. Współpraca ta 

może być korzystna, gdy sektor publiczny nie jest w stanie samodzielnie wyko-

nać pewnych inwestycji i ponosić kosztów eksploatacji. Natomiast prywatni 

inwestorzy zainteresowani są szybkim wykonaniem projektu i powodzeniem ca-

łej inwestycji w długim okresie, ponieważ od tego zależą ich przyszłe ustabili-

zowane zyski. Partnerstwo publiczno-prywatne zakłada, iż każdy z partnerów 

przejmuje na siebie tę część ryzyka, z którą lepiej sobie poradzi. Przy czym im 

większe ryzyko bierze na siebie jedna ze stron, tym większy powinna mieć 

udział w zyskach z danego przedsięwzięcia. Unia Europejska preferuje inwesty-

cje przeprowadzone metodą Public-Private Partnership, chociaż zwolennicy 

                                                             
3  A. Cieślak, Czy miasta ukrywają długi?, „Rzeczpospolita” 2011, nr 78, s. B4. 
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tego rozwiązania uważają, iż program ten jest szczególnie pomocny krajom 

rozwijającym się, które stosunkowo niedawno przystąpiły do Unii Europejskiej. 

Metodę tę w ramach różnych rozwiązań instytucjonalnych stosuje m.in. Polska. 

Uwzględniając zakres zadań partnera prywatnego, można wyróżnić wiele form 

PPP. 

Pierwszą z nich jest kontraktowanie (contracting-out). W procesie tym 

jednostka samorządu terytorialnego pełni jedynie rolę organizatora usług. 

W kontraktowaniu można wyróżnić trzy podstawowe fazy: 

1. Określenie polityki i strategii kontraktowania usług, które obejmuje: 

- „rozpoznanie rynku realizatorów usług komunalnych, 

- stworzenie warunków sprzyjających działaniu konkurencji, 

- ustalenie sposobów ochrony klientów przed konsekwencjami po-

wstawania naturalnych lub administracyjnych monopoli, 

- określenie zadań dostawców różnego typu usług, które gmina chce 

kontraktować, 

- zdefiniowanie ilościowych i jakościowych parametrów tych usług, 

- sprecyzowanie wskaźników i mierników efektywności, 

- określenie sposobu ustalania i kontrolowania cen usług komunal-

nych, 

- opracowanie regulaminu przetargów”
4
. 

2. Przygotowanie i przeprowadzenie przetargu. Faza ta w praktyce spro-

wadza się do właściwego przygotowania specyfikacji istotnych warun-

ków zamówienia (SIWZ) i umowy (kontraktu). Specyfikację istotnych 

warunków zamówienia otrzymuje jako jedyne źródło informacji ofe-

rent przed przystąpieniem do przetargu, a zawiera ona: 

- określenie przedmiotu zamówienia, 

- opis kryteriów, którymi będzie się kierował zamawiający przy wy-

borze oferty (np. cena, zaplecze kadrowe, techniczne, doświadcze-

nie), 

- określenie wymogu posiadania odpowiedniego zezwolenia na 

świadczenie niektórych usług komunalnych, 

- informacje dotyczące czasu realizacji danej usługi, sposobu obli-

czenia cen oferty i rodzaju wynagrodzenia. 

                                                             
4  K. Ostaszewska, Kontraktowanie usług komunalnych, „Wspólnota” 2000, nr 31, s. 19. 
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Do specyfikacji istotnych warunków zamówienia należy dołączyć wzór 

kontraktu, który jest podstawowym dokumentem wiążącym zamawiające-

go i wykonawcę. Umowa ta musi zawierać sformułowanie: 

- „wymagań dotyczących kontraktowanych usług i ich standardów, 

- rodzaju wynagrodzenia za świadczone usługi i sposobu jego walo-

ryzacji, 

- wysokości kar umownych, które strony muszą zapłacić w przypad-

ku naruszenia zasad kontraktu, 

- sposobu postępowania w przypadku wystąpienia zakłóceń czy awa-

rii, 

- zapewnienia dostępu do informacji, również finansowych, umożli-

wiających monitorowanie realizacji kontraktu, 

- algorytmu postępowania na wypadek ogłoszenia upadłości firmy 

wykonawcy”5. 

Dołączenie wzoru kontraktu do SIWZ pozwala oferentowi na zapoznanie 

się z nią jeszcze przed przetargiem, a przystąpienie do niego oznacza zaak-

ceptowanie jego warunków. Zatem rozstrzygniecie przetargu umożliwia 

szybkie podpisanie umowy z kontrahentem przedstawiającym najkorzyst-

niejszą ofertę. 

3. Monitorowanie realizacji kontraktu. Faza monitorowania polega na 

stałym sprawdzaniu, czy wszystkie zapisy umowy są właściwie reali-

zowane, i na wykrywaniu ewentualnych nieprawidłowości (szczegól-

nie często występuje zawyżanie przez wykonawców kosztów w celu 

zwiększenia swoich dochodów). Właściwie skonstruowany system 

monitorowania powinien obejmować inspekcje w terenie, pozwalające 

na kontrolowanie jakości i zakresu wykonywanych usług, a także ana-

lizę raportów sporządzonych przez kontrahenta, obejmujących takie in-

formacje, jak wysokość opłat za sprzęt i materiały.  

Kontraktowanie usług publicznych jest procesem złożonym, a jego prawi-

dłowa realizacja w dużej mierze zależy od wyboru właściwego oferenta, precy-

zyjności kontraktu oraz jakości strategii monitoringu. Jednak pomimo wielu 

niedogodności jest to rozwiązanie opłacalne dla jednostki samorządu terytorial-

nego, daje jej bowiem możliwości korzystania z potencjału konkurencji, co 

w efekcie prowadzi do świadczenia usług na możliwie najwyższym poziomie 

przy najniższych kosztach. 

                                                             
5  Ibidem. 
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Inną formą partnerstwa publiczno-prywatnego są przenoszące część od-

powiedzialności z sektora publicznego na prywatny kontrakty menedżerskie. 

W takiej sytuacji zarządzanie przedsiębiorstwem może zostać powierzone na 

podstawie umowy osobie fizycznej lub prawnej. Umowa taka powinna określać: 

a) „obowiązki zarządcy w zakresie bieżącego zarządzania, zmian 

i usprawnień w przedsiębiorstwie, 

b) zasady wynagradzania, 

c) kryteria oceny efektywności zarządzania, 

d) odpowiedzialność za powierzone przedsiębiorstwo”
6
. 

Kontrakty menedżerskie sprawdzają się gównie tam, gdzie konieczne jest 

podniesienie jakości już świadczonych usług, a nie tam gdzie np. nie ma jeszcze 

sieci infrastrukturalnej. Z tego powodu powinny mieć raczej charakter przej-

ściowy na drodze do następnego etapu prywatyzacji usług.  

Kolejną formą partnerstwa publiczno-prywatnego w sektorze usług pu-

blicznych jest leasing. „Według Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 

nr 17 to umowa, na mocy której leasingodawca przekazuje leasingobiorcy pra-

wo do użytkowania określonego dobra (środka trwałego) w określonym okresie 

w zamian za określone płatności”
7
. Umowa leasingowa ma następujące cechy: 

a) „przedmiot leasingu przez cały okres trwania umowy (i ewentualnie 

realizacji opcji zakupu) jest własnością leasingodawcy, 

b) czas trwania umowy jest dokładnie określony, 

c) zapłata za użytkowanie leasingowanego dobra jest zawsze wyrażona 

w pieniądzu, 

d) leasingodawca nie może odebrać przedmiotu leasingu w trakcie umo-

wy, chyba że leasingobiorca nie spełnia ustalonych warunków”
8
. 

Forma leasingu znajduje liczne zastosowania w praktyce komunalnej, 

szczególnie tam, gdzie istnieją duże możliwości wzrostu efektywności służb 

komunalnych przy jednoczesnych niskich potrzebach inwestycyjnych. 

Następnym systemem dostarczania usług publicznych jest koncesjonowa-

nie. „Koncesją w polskim systemie prawnym nazywamy akt administracyjny, 

uprawniający do wykonywania określonej działalności produkcyjnej lub usłu-

                                                             
6  Z. Jerzmanowski, Partnerstwo publiczno-prywatne. Gmina nie orkiestra, „Wspólnota” 

2000, nr 1, s. 20. 
7  A. Bielawska, Leasing – jako metoda finansowania inwestycji przedsiębiorstw, w: Materia-

ły na konferencję naukową „Ektra 96” , Szczecin 1996, PTE, s. 22. 
8  A. Bielawska, Finanse przedsiębiorstw. Teoria i praktyka, Uniwersytet Szczeciński, Szcze-

cin 2000, s. 169. 
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gowej w sferze objętej wyłącznością lub własnością państwa, w sposób i na wa-

runkach określonych w ustawie, w których przestrzeganie podlega kontroli or-

ganu wydającego koncesję”
9
. Koncesja może przybierać dwie formy. Pierwszą 

z nich jest koncesja z prawem wyłączności. „Polega ona na przyznaniu prywat-

nej firmie monopolu na świadczenie określonej usługi, zazwyczaj przy zacho-

waniu prawa do regulowania jej ceny przez państwo”
10

. Drugą formą są konce-

sje zwykłe, przyznawane wszystkim, którzy spełnią określone warunki (usługi 

firm taksówkowych). 

System koncesjonowania ma wiele elementów wspólnych z kontraktowa-

niem usług. Podobną rolę odgrywa mechanizm przetargu i umowa zawierana 

pomiędzy gminą i oferentem, która staje się podstawą świadczenia usług. W od-

różnieniu jednak od kontraktowania w przypadku koncesjonowania źródłem fi-

nansowania podaży usług jest ich odbiorca. 

W przypadku koncesjonowania zaletą dla gminy jest fakt, iż własnością 

gminy staje się mienie wytworzone przez prywatnego partnera w związku 

z wykonywaniem postanowień umowy koncesyjnej. Forma ta jednak stawia 

wysokie wymagania władzom lokalnym i obarcza je ogromną odpowiedzialno-

ścią za wybór właściwego podmiotu w przetargu. Udzielenie bowiem koncesji 

powoduje powstanie długotrwałego monopolu po stronie prywatnego zlecenio-

biorcy. 

Formą zbliżoną do koncesjonowania są umowy typu budowa–

eksploatacja–przekazanie (BEP). Dotyczą one jednak realizacji inwestycji na 

wielką skalę, typu budowa tamy, odcinka autostrady lub oczyszczalni ścieków. 

W typowej umowie BEP prywatny operator może zobowiązać się na przykład 

do wybudowania oczyszczalni ścieków. Oczyszczalnię tę następnie użytkuje 

przez kilka lat w celu zwrotu zainwestowanego kapitału i osiągnięcia zysku, co 

zapewniają mu dopłaty do cen usług właściwego zakładu komunalnego. 

Po ustalonym wcześniej okresie prawa do obiektu zostają przeniesione na jed-

nostkę komunalną. Umowy BEP sprawdzają się, gdy przyczyny nieprawidłowej 

gospodarki wodno-ściekowej tkwią w zbyt małej sprawności ich funkcjonowa-

nia, a nie w sposobie dystrybucji czy niskiej ściągalności opłat. 

Kolejną, zbliżoną do koncesji formą jest teoretycznie możliwe przeniesie-

nie prawa własności mienia komunalnego. Podobnie jak w przypadku koncesji 

                                                             
9  Z. Zell, Nowe prawo działalności gospodarczej – Nie tylko koncesje, „Wspólnota” 1999, nr 

45, s. 12. 
10  E.S. Savas, Prywatyzacja. Klucz do lepszego rządzenia, PWE, Warszawa 1992, s. 85. 
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przeniesienie prawa własności mienia komunalnego na rzecz podmiotu prywat-

nego wiąże się z jednoczesnym przeniesieniem na ten podmiot odpowiedzialno-

ści za eksploatację, inwestycje i konserwację. Różnica polega na tym, że konce-

sja zobowiązuje podmiot prywatny do zwrotu mienia w niepogorszonym stanie, 

co daje możliwość pewnej kontroli gminie, natomiast w przypadku sprzedaży 

gmina może jedynie oddziaływać na podmiot poprzez regulacje prawne chro-

niące interesy obywateli. Forma sprzedaży systemów wodociągowych i kanali-

zacyjnych stosowana jest w Anglii i Walii
11

. W Polsce gminy nie sprzedają 

składników mienia tej branży. Prawo dopuszcza natomiast sprzedaż udziałów 

w spółkach eksploatacyjnych świadczących usługi na bazie majątku komunal-

nego
12

. 

Usługi publiczne mogą być świadczone także przez publiczno-prywatne 

spółki typu joint venture. Podstawą do ich powoływania jest ustawa o komer-

cjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw (zbywanie udziałów spółek komunal-

nych), a także o finansach publicznych i o gospodarce komunalnej. Najczęściej 

w tego typu spółce gmina posiada co najmniej 51% udziałów, a pozostałą część 

prywatny operator. Przedmiotem działania spółek jest świadczenie usług komu-

nalnych w oparciu o zawartą umowę leasingową lub koncesyjną. Rozwiązanie 

to jest często stosowane nie tylko w Polsce, ale także w wielu krajach UE, np. 

w Hiszpanii, gdzie powszechne stało się tworzenie komunalnych spółek typu 

joint venture ze znacznym udziałem kapitału prywatnego. 

Opisane formy świadczenia usług różnią się charakterem własności mająt-

ku, podziałem odpowiedzialności za jakość świadczenia oraz wieloma innymi 

cechami, co syntetycznie przedstawiono w tabeli 1. 

Tabela 1 

Podstawowe formy publiczno-prywatnego partnerstwa w sektorze usług publicznych 

Forma 
partnerstwa 

Własność 
majątku 

Bieżąca  
działalność  

i konserwacja 
Inwestycje 

Ryzyko  
gospodarcze 

Okres  
świadczenia 

Umowa o świad-

czenie usług 

Publiczna Jednostki  

publiczne 
i prywatne 

Sektor 

publiczny 

Sektor  

publiczny 

1–2 lata 

                                                             
11  T. Domański, Partnerstwo publiczno-prywatne, „Wspólnota” 1999, nr 44, s. 11. 
12  Z. Jerzmanowski, op. cit., nr 1, s. 20. 
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Forma 
partnerstwa 

Własność 
majątku 

Bieżąca  

działalność  
i konserwacja 

Inwestycje 
Ryzyko  

gospodarcze 
Okres  

świadczenia 

Kontrakt menedżer-
ski 

Publiczna Jednostki 
prywatne 

Sektor pu-
bliczny 

Sektor  
publiczny 

3–5 lat 

Leasing Publiczna Jednostki 
prywatne 

Sektor pu-
bliczny 

Współudział 8–15 lat 

Koncesja Publiczna Jednostki 
prywatne 

Sektor pry-
watny 

Sektor pry-
watny 

25–30 lat 

Umowa typu bu-
dowa–eksploatacja–

przekazanie 

Prywatna  
i publiczna 

Jednostki 
prywatne 

Sektor pry-
watny 

Sektor pry-
watny 

20–30 lat 

Przeniesienie prawa 
własności mienia 

komunalnego 

Prywatna 
lub prywat-

na i publicz-
na 

Jednostki 
prywatne 

Sektor pry-
watny 

Sektor pry-
watny 

Nieokreślony 
(może być 

określony 
w licencji) 

Źródło: T. Domański, op. cit., s. 44. 

Wybór jednej z form zamieszczonych w tabeli 1 jest uzależniony od lokal-

nych potrzeb i możliwości. Jeżeli władzom lokalnym zależy na poprawie efek-

tywności świadczenia usług, zalecane jest dokonanie wyboru pomiędzy leasin-

giem a kontraktem menedżerskim. Z kolei gdy niezbędna jest rozbudowa sys-

temów komunalnej infrastruktury technicznej, właściwy jest wybór koncesji, 

przeniesienia prawa własności lub umowy typu budowa–eksploatacja–

przekazanie. 

W polskich warunkach prawnych
13

 najpowszechniejsze są trzy modele 

PPP: 

a) BOT (buduj–utrzymuj–przekaż) – inwestor prywatny buduje określony 

obiekt, eksploatuje go, a następnie przekazuje partnerowi publicznemu. 

Projekt budowy może być sporządzony bezpośrednio przez podmiot 

publiczny lub prawa do projektu sporządzonego przez podmiot trzeci 

mogą być partnerowi prywatnemu przekazane w ramach wniesienia 

wkładu budowlanego; 

b) DBOT (projektuj–buduj–utrzymuj–przekaż) – w tym modelu partner 

prywatny dodatkowo wykonuje prace konstrukcyjne i projektowe; 

c) ROT (remontuj–utrzymuj–przekaż) – partner prywatny modernizuje 

obiekt przekazany przez podmiot publiczny lub wyposaża obiekt ist-

                                                             
13  W lutym 2009 r. weszły w życie dwie ustawy mające podstawowe znaczenie dla partner-

stwa publiczno-prywatnego: Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-

prywatnym (dalej: ustawa o PPP) oraz Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty bu-
dowlane lub usługi (dalej: ustawa o koncesji). 
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niejący w określone urządzenia, następnie nim zarządza i przekazuje 

partnerowi publicznemu. 

Wymienione modele mają jedną wspólną cechę – występuje konieczność 

przekazania składnika majątkowego partnerowi publicznemu po zakończeniu 

realizacji przedsięwzięcia. 

 Wybór optymalnej formy partnerstwa publiczno-prywatnego stanowi 

pierwszy etap procesu angażowania podmiotów prywatnych w sprawy świad-

czenia usług komunalnych. Od jego powodzenia zależy przejście do kolejnych 

faz: wybór partnera i wdrożenie wybranego rozwiązania. 

Podsumowanie. Partnerstwo publiczno-prywatne jako metoda wykonywa-

nia zadań publicznych 

Partnerstwo publiczno-prywatne często odnoszone jest jedynie do realiza-

cji inwestycji o charakterze infrastrukturalnym. Zdaje się jednak, iż taka inter-

pretacja współpracy sektora publicznego i prywatnego jest zbyt wąska. PPP jest 

bowiem instrumentem sprawnego wywiązywania się przez władze publiczne ze 

spoczywających na nich zadaniach w zakresie świadczenia usług użyteczności 

publicznej. Zatem modernizacja lub budowa infrastruktury we współpracy 

z partnerem prywatnym jest jedynie efektem lub też warunkiem wykonywania 

określonych zadań publicznych. 

Celem PPP jest zatem, co do zasady, „efektywne wywiązywanie się z za-

dań publicznych, a nie infrastruktura jako taka, choć oczywiście realizacja in-

westycji może być niezbędna do realizacji zadania, jakie zdaniem podmiotu pu-

blicznego powinno być załatwione przy pomocy partnerstwa, a nie w inny spo-

sób – przy zastosowaniu innego instrumentu zostającego w dyspozycji 

władz”
14

. Przy takim założeniu poszczególne formy PPP są środkiem stosowa-

nym przez władze publiczne w celu wywiązywania się ze spoczywających na 

nich zobowiązaniach wobec społeczeństwa. Zobowiązania te łączą się z wyko-

nywaniem zadań publicznych, których realizacja może być przedmiotem jednej 

lub kilku umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.  

Zadania publiczne i sposób ich realizacji określone są normami prawa ma-

terialnego i ustrojowego oraz zasadami przyjętej polityki stosownymi do ocze-

kiwań wyborców. Ci ostatni wymagania mają duże. Pogląd bowiem, że sektor 

                                                             
14  B.P. Korbus, M. Strawiński, Partnerstwo publiczno-prywatne, nowa forma realizacji zadań 

publicznych, LexisNexis, Warszawa 2006, s. 28. 
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publiczny jest odpowiedzialny za świadczenie podstawowych usług, pozostaje 

w świadomości wielu społeczeństw głęboko zakorzeniony. Zmieniają się jedy-

nie same metody organizacji, pozyskiwania i świadczenia usług. Stanowi to od-

zwierciedlenie większego zapotrzebowania i wskazań do podjęcia przez sektor 

publiczny współpracy z sektorem prywatnym oraz czerpania korzyści wynika-

jących z takiej współpracy. Z jednej strony sektor publiczny pozostaje w pełni 

odpowiedzialny za finansowanie, tworzenie, funkcjonowanie i utrzymanie ak-

tywów wraz z odpowiedzialnością za oszacowanie wszystkich ewentualnych 

ryzyk. Z drugiej strony sektor prywatny bierze na siebie wszystkie te obowiąz-

ki. Ogromna większość form PPP umie wypośrodkować ryzyko i obowiązki 

pomiędzy sektor publiczny a jego partnerów prywatnych, stosownie do ich sła-

bych i mocnych stron.  

Definiując PPP jako instrument realizacji zadań publicznych w ramach po-

lityki podmiotów publicznych, warto zaznaczyć, że jest on instrumentem poli-

tyki rozumianej jako proces ustalania celów i sprawnego ich osiągania przez 

władzę publiczną przy zastosowaniu najodpowiedniejszych do tego instrumen-

tów – dla osiągnięcia dobra wspólnego
15

. Zatem partnerstwo publiczno-

prywatne nie może być utożsamiane ze zrzeczeniem się przez władzę publiczną 

(podmiot polityki) odpowiedzialności za prawidłowe wykonywanie zadań pole-

gających na dostarczaniu usług użyteczności publicznej. Jest to bowiem tylko 

jeden ze sposobów, w jaki sprawujący władzę mogą wywiązywać się ze swoich 

zadań. To partner publiczny ponosi bowiem zarówno prawną, jak i polityczną 

odpowiedzialność, odpowiedzialność za to, za pomocą jakich instrumentów re-

alizuje wytyczone przez prawo obowiązki. 

Doświadczenia wielu krajów wskazują na to, że poprawnie skonstruowane 

i wdrożone PPP jest metodą dogodną oraz ekonomicznie bardziej uzasadnioną 

od metod tradycyjnych. Umożliwia bowiem władzom wywiązywanie się ze 

swoich zadań w sposób tańszy niż w przypadku innych rozwiązań. Zaoszczę-

dzone w ten sposób środki mogą być wykorzystane do realizacji innych zadań 

niemożliwych do zrealizowania w ramach PPP.  

Jest to tym bardziej istotne, że przenoszenie na podmioty publiczne coraz 

większej liczby zadań nie zawsze wiąże się z zapewnieniem na to środków fi-

nansowych. Władze wyposażone w publiczne środki odpowiedzialne są za 

                                                             
15  Wskazówki dla podmiotów publicznych zainteresowanych podejmowaniem partnerstwa pu-

bliczno-prywatnego, Ministerstwo Gospodarki, Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, 
Warszawa 2007, s. 19. 
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świadczenie usług na rzecz społeczeństwa, w tym za organizację ich wykonania 

i finansowanie infrastruktury niezbędnej do ich świadczenia. Problem polega na 

tym, że potrzeby w zakresie rozwoju i modernizacji infrastruktury oraz świad-

czonych za jej pomocą usług znacznie przewyższają możliwości ich finansowa-

nia. Taki rozdźwięk między potrzebami a realnymi możliwościami powoduje, 

że powstają zaległości w realizacji zadań publicznych przez administracje lo-

kalne lub krajowe. Szczególnie mocno uwidoczniło się to w krajach zachodnio-

europejskich w latach siedemdziesiątych. Problem został spotęgowany poprzez 

skłonność rządów do ograniczania wydatków na cele publiczne. To spowodo-

wało, że infrastruktura bardzo szybko osiągnęła stan wymagający jej natych-

miastowej wymiany
16

. 

Reasumują, należy stwierdzić, że PPP nie oznacza podporządkowania 

władzy publicznej sektorowi prywatnemu, a wręcz przeciwnie to partner pu-

bliczny określa warunki współpracy. Dlatego też istotne jest dokładne określe-

nie jej zasad już na etapie początkowym. Partnerstwo publiczno-prywatne po-

zwala władzom nawiązać współpracę z sektorem prywatnym na zasadach ryn-

kowych bez konieczności powiększania długu publicznego. Korzyści z niego 

będę jednak w pełni wykorzystane jedynie przez silną i kompetentną władzę 

publiczną. 
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FORMS OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP AND UNDERTAKING TASKS 

OF LOCAL AUTHORITIES IN POLAND 

Summary 

The progressive development of social and economic life makes the Polish public 

administration is faced with an increasing number of complex tasks. Putting the new 

tasks before the local government units is not always associated with access to new re-

sources. Inadequate supply of revenue, combined with an outdated infrastructure and 

stringent regulations in such areas as drinking water quality, wastewater management, 

environmental protection, solid waste resulting deficit. The result is borrowing more 

and more cities. In view of the shortcomings of the system of financing the national 

budget or the EU, local government and are forced to seek new sources of funding for 

their tasks. The solution presented dilemmas can be co-operation between public sector 

capital resources who holds the private sector under public-private partnership. This 

may be an effective instrument for fulfilling the governmental authority of public tasks. 

Translated by Magdalena Majchrzak



 

 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO  

NR 683 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 77 2011 

 

ARKADIUSZ MARCHEWKA 

Uniwersytet Szczeciński 

UWARUNKOWANIA PRAWNE PROWADZENIA WSPÓŁPRACY 

MIĘDZYNARODOWEJ POLSKICH REGIONÓW NA PRZYKŁADZIE 

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 

1. Aspekty prawne prowadzenia współpracy zagranicznej przez samorzą-

dy województw 

Współpraca zagraniczna jest jedną z form realizacji zadań znajdujących się 

w zakresie działalności samorządu województwa.  

Z perspektywy polskiego systemu samorządowego rolą samorządów wo-

jewództw jest wskazywanie i wyznaczanie strategicznych celów rozwoju, a tak-

że koordynowanie działań pozostałych podmiotów regionalnych w dziedzinach 

znajdujących się w sferze jego zainteresowania
1
. Rola ta determinuje m.in. na-

wiązywanie kontaktów międzynarodowych służących lokalnemu rozwojowi. 

Szczególne znaczenie dla współpracy transgranicznej polskich regionów ma jej 

aspekt europejski. Podmioty ze sobą kooperujące realizują przewodni cel inte-

gracji europejskiej, jakim jest stymulowanie rozwoju społeczno-

gospodarczego
2
. Działania podejmowane w ramach współpracy z zagranicą za-

pewniają przepływ doświadczeń i informacji między regionami różnych 

państw, co w sposób znaczący wpływa na wiele aspektów prowadzonej przez 

województwo działalności, m.in. w sferze gospodarczej, kulturalnej, edukacyj-

nej, a także turystycznej oraz promocyjnej. Według Krajowej Strategii Rozwoju 

                                                             
1  Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, Dz.U. 1998, nr 91, poz. 576, 

art. 2. 
2  Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspól-

notę Europejską z dnia 13 grudnia 2007 r., Dz.U. 2009, nr 203, poz. 1569, art. 2. 
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regionalnego na lata 2010–2020 współpraca międzynarodowa regionów jest 

ważnym czynnikiem rozprzestrzeniania procesów rozwojowych przez zwięk-

szanie obrotu gospodarczego, wymianę know-how, pozyskiwanie partnerów 

i rozwój gospodarki opartej na wiedzy oraz podnoszenie konkurencyjności mię-

dzynarodowej
3
. 

Warunki nawiązywania współpracy z zagranicą przez samorządy woje-

wództw określone zostały w przepisach polskiego prawa. Podstawowym aktem 

prawnym warunkującym prowadzenie przez samorządy działań wykraczających 

poza granice kraju jest Konstytucja RP, której art. 172 stanowi, iż „jednostka 

samorządu terytorialnego ma prawo do przystępowania do międzynarodowych 

zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych oraz współpracy ze społeczno-

ściami lokalnymi i regionalnymi innych państw”
4
. W 1993 roku Polska ratyfi-

kowała Europejską Kartę Samorządu Lokalnego
5
 (European Charter of Local 

Self-government), w której pojęcie samorządu lokalnego zostało zdefiniowane 

jako „prawo i zdolność społeczności lokalnych, w granicach określonych pra-

wem, do kierowania i zarządzania zasadniczą częścią spraw publicznych na ich 

własną odpowiedzialność i w interesie ich mieszkańców”
6
. Europejska Karta 

Samorządu Lokalnego przyznaje jednostkom samorządu prawo do współpracy 

ze społecznościami innych państw. Są one jednak determinowane przez usta-

wodawstwa poszczególnych krajów
7
. 

Dokumentem określającym zasady, na jakich samorząd województwa 

prowadzi współpracę międzynarodową, jest ustawa o samorządzie wojewódz-

twa z dnia 5 czerwca 1998 roku
8
. Rozdział 6 ustawy pt. Współpraca zagranicz-

na szczegółowo definiuje sposób wyznaczania kierunków polityki zagranicznej 

województw. Te określane są przez Priorytety współpracy zagranicznej woje-

                                                             
3  Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010–2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie, 

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2010. 
4  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, art. 172, Dz.U. 1997,  nr 91, poz. 576. 
5  W 2006 r. została sprostowana nazwa na obecnie obowiązującą – Europejska Karta Samo-

rządu Lokalnego (EKSL), zob. obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 22 sierpnia 
2006 r. o sprostowaniu błędu, Dz.U. nr 154, poz. 1107. 

6  Europejska Karta Samorządu Terytorialnego z dnia 15 października 1985 r., Dz.U. 1994, nr 
124, poz. 607; zob. także Encyklopedia samorządu terytorialnego, red. K. Miaskowska-
Daszkiewicz, B. Szmulika, Wolters Kluwer, Warszawa 2010, hasło: Europejska Karta Samorządu 
Terytorialnego, s. 229. 

7  Art. 11 EKSL, zob. także Encyklopedia samorządu…, op. cit., hasło: Europejska Karta 

Samorządu Lokalnego, s. 225. 
8  Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie…, op. cit. 
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wództwa przejmowane przez sejmik województwa, do którego wyłącznej wła-

ściwości należy przyjmowanie dokumentu, który określa
9
: 

a) główne cele współpracy zagranicznej, 

b) priorytety geograficzne przyszłej współpracy, 

c) zamierzenia co do przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń re-

gionalnych. 

Wyłączne uprawnienia do podejmowania uchwał dotyczących współpracy 

zagranicznej posiada sejmik, natomiast do zadań zarządu województwa należy 

organizowanie współpracy ze strukturami samorządu regionalnego w innych 

krajach i z międzynarodowymi zrzeszeniami regionalnymi
10

. Ustawa wymaga, 

aby zawieranie umów o współpracy regionalnej odbywało się za zgodą ministra 

spraw zagranicznych
11

. Zgoda ministra nie ma charakteru uznaniowego
12

. „Mi-

nister Spraw Zagranicznych obowiązany jest wydać zgodę, jeśli planowana 

przez województwo współpraca odpowiada warunkom określonym w art. 76 

ustawy o samorządzie województwa, tj. mieści się w granicach zadań i kompe-

tencji województwa oraz pozostaje w zgodzie zarówno z prawem wewnętrznym 

państwa, jak też jego polityką zagraniczną i zobowiązaniami międzynarodo-

wymi”
13

. Wolą ustawodawcy jest, aby działania podejmowane przez samorząd 

województwa w zakresie współpracy zagranicznej pozostawały pod kontrolą 

administracji rządowej. Z tego też wynika pryncypialna zasada, która wskazuje, 

że działania samorządu województwa w tym zakresie muszą być zgodne z poli-

tyką zagraniczną państwa
14

. 

Art. 76 ustawy precyzuje ogólne uwarunkowania współpracy zagranicznej 

województwa. Stosownie do powyższego artykułu, współpraca musi być pro-

wadzona
15

: 

a) zgodnie z prawem RP, jej polityką zagraniczną i międzynarodowymi 

zobowiązaniami; 

b) w granicach zadań i kompetencji województwa; 

                                                             
9  Ibidem, art. 18. 
10  Ibidem, art. 41 ust. 2 pkt 5. 
11  A. Szewc, Ustawa o samorządzie województwa. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 

2008, s. 511. 
12  Encyklopedia samorządu…, op. cit., hasło: Współpraca zagraniczna województwa, s. 915.  
13  S. Czarnow, Współpraca zagraniczna województw, „Państwo i Prawo” 2000, z. 11, s. 63. 
14  K. Jośkowiak, Współpraca transgraniczna i międzyregionalna Polski u progu członkostwa 

w Unii Europejskiej, „Samorząd Terytorialny” 2003, nr 5, s. 12–13. 
15  A. Szewc, op. cit., s. 511. 
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c) na zasadach określonych w porozumieniu zawartym przez ogólnokra-

jowe organizacje zrzeszające jednostki samorządu terytorialnego; 

d) zgodnie z przepisami określającymi zasady przystępowania wojewódz-

twa do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regio-

nalnych. 

Województwa mają także możliwość zawierania współpracy w ramach 

Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej (European Grouping 

of  Territorial Cooperation), która została wprowadzona na mocy rozporządze-

nia Parlamentu Europejskiego
16

. Instrument ten został stworzony do pokonywa-

nia przeszkód utrudniających współpracę terytorialną. Polega na tworzeniu na 

terenie Unii Europejskiej ugrupowań, które zajmują się współpracą i posiadają 

osobowość prawną. Celem EUWT jest ułatwianie i upowszechnianie współpra-

cy transgranicznej, transnarodowej lub międzyregionalnej między jej członkami 

wyłącznie w celu wzmocnienia spójności ekonomicznej i społecznej. Zadania 

prowadzone przez członków EUWT ograniczaj się do realizacji programów 

i projektów współpracy terytorialnej współfinansowanych przez Unię Europej-

ską (np. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Spo-

łeczny, Fundusz Spójności)
17

. Postanowienia rozporządzenia rozwija ustawa 

o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej
18

.  

2. Determinanty prowadzenia współpracy zagranicznej przez wojewódz-

two zachodniopomorskie 

Zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego mia-

rą potencjału województwa oraz wielokierunkowych powiązań gospodarczych, 

kulturowych i społecznych jest prowadzenie aktywnej współpracy międzynaro-

dowej. Współpraca międzynarodowa regionu ukierunkowana jest na wykorzy-

stanie pełni możliwości rozwoju związanych z członkostwem Polski w Unii Eu-

ropejskiej. Uczestniczą w niej samorządy lokalne, uczelnie wyższe, instytucje 

                                                             
16  Rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 

2006 r. w sprawie Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej (EUWT), Dz. Urz. UE 
L 210 z 31.07.2006. 

17  Encyklopedia samorządu…, op. cit., hasło: Europejskie Ugrupowanie Współpracy Teryto-
rialnej, s. 243. 

18  Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej, 
Dz.U. 2008, nr 218, poz. 1390. 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20082181390
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naukowe i badawcze, środowiska młodzieżowe, ośrodki edukacyjne, organiza-

cje pozarządowe i środowiska artystyczne
19

. 

Pierwsze Priorytety współpracy zagranicznej Województwa Zachodnio-

pomorskiego zostały przyjęte uchwałą nr XIV/130/2000 Sejmiku Województwa 

Zachodniopomorskiego z dnia 28 sierpnia 2000 roku. Dokument składał się 

z czterech części: 1. Preambuły, 2. Głównych celów współpracy zagranicznej, 

3. Priorytetów geograficznych współpracy zagranicznej, 4. Udziału wojewódz-

twa zachodniopomorskiego w stowarzyszeniach i instytucjach międzynarodo-

wych.  

W Preambule dokumentu przedstawione zostały czynniki uwzględnione 

podczas kształtowania polityki międzynarodowej regionu oraz deklaracja 

współpracy z wybranymi regionami europejskimi, azjatyckimi, Stanów Zjedno-

czonych Ameryki. Znalazły się w niej następujące słowa
20

: 

„Samorząd województwa zachodniopomorskiego,  

a) biorąc pod uwagę deklarowane przez parlament i rząd zadania i kie-

runki polskiej polityki zagranicznej, w tym odnoszące się do roli 

wspólnot lokalnych i regionalnych, 

b) kierując się postanowieniami Europejskiej Konwencji Ramowej 

o współpracy transgranicznej między wspólnotami i władzami teryto-

rialnymi (tzw. Konwencji Madryckiej), 

c) powołując się na postanowienia Europejskiej Karty Samorządu Teryto-

rialnego oraz zapisy Europejskiej Karty Regionów Granicznych 

i Transgranicznych, 

d) mając na uwadze kompetencje wynikające z ustawy o samorządzie 

województwa oraz jego zadań jako podmiotu polityki regionalnej, 

e) mając na względzie realizację strategii rozwoju województwa, 

f) uwzględniając dotychczasowe kontakty zagraniczne dawnych woje-

wództw szczecińskiego, koszalińskiego, gorzowskiego, pilskiego 

i słupskiego, 

g) nawiązując do doświadczeń, które pokazały, że współpraca między 

władzami lokalnym i regionalnymi w Europie ułatwia skuteczną reali-

                                                             
19  Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego, Urząd Marszałkowski Wojewódz-

twa Zachodniopomorskiego, Szczecin 2010. 
20  Preambuła, w: Priorytety współpracy zagranicznej województwa zachodniopomorskiego, 

załącznik do uchwały nr XIV/130/2000 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 
28 sierpnia 2000 r. 
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zację ich celów, a w szczególności przyczynia się do poprawy stanu 

i rozwoju obszarów współpracujących regionów, 

h) działając w ramach Komitetu Regionów, Zgromadzenia Regionów Eu-

ropy (AER) oraz w ramach Współpracy Subregionalnej Państw Regio-

nu Morza Bałtyckiego (BSSSC), 

deklaruje zdecydowanie rozwijać współpracę województwa zachodniopomor-

skiego z wybranymi regionami Europy, Azji oraz Stanów Zjednoczonych 

i w ten sposób przyczyniać się do wzajemnego postępu gospodarczego i spo-

łecznego regionów współpracujących”.  

Główne cele współpracy zagranicznej województwa wynikały m.in. z po-

tencjału gospodarczego, walorów turystycznych regionu, potencjału intelektual-

nego związanego z działalnością uczelni wyższych oraz bogatego dorobku kul-

turowego. Istotną rolę w ich kształtowaniu odegrało położenie geopolityczne 

regionu w obszarze Morza Bałtyckiego, jak również położenia na zachodniej 

granicy państwa nad Odrą i w bliskości Berlina, stolicy Republiki Federalnej 

Niemiec. Możliwości rozwojowe wynikały także z istnienia w granicach woje-

wództwa zachodniopomorskiego siedziby władz Euroregionu „Pomerania” oraz 

dowództwa Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego NATO.  

Dokument przedstawiał najważniejsze kierunki rozwoju województwa za-

chodniopomorskiego, które determinowały zadania i obszary współpracy zagra-

nicznej. Wśród nich znalazły się
21

: 

a) modernizacja infrastruktury drogowej, morskiej, rzecznej, lotniczej  

oraz telekomunikacji; 

b) rozbudowa infrastruktury technicznej związanej z ochroną środowiska 

naturalnego; 

c) rozwój obszarów wiejskich, restrukturyzacja produkcji rolniczej, eli-

minacja negatywnych skutków transformacji poprzez tworzenie wa-

runków do powstawania pozarolniczych źródeł utrzymania ludności 

wiejskiej; 

d) wspieranie rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości; 

e) promocja turystyki i rekreacji; 

f) kulturowy rozwój regionu; 

g) rozwój edukacji i szkolnictwa wyższego, nauki i instytucji naukowych, 

promocja kultury fizycznej i sportu; 

                                                             
21  Główne cele współpracy zagranicznej, w: Priorytety współpracy zagranicznej wojewódz-

twa zachodniopomorskiego, załącznik do uchwały nr XIV/130/2000, op. cit. 
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h) wspieranie prozdrowotnych rozwiązań oraz unowocześnienia systemu 

pomocy społecznej, wykorzystanie walorów uzdrowiskowych regionu; 

i) wspieranie organizacji pozarządowych; 

j) zwiększenie znaczenia województwa zachodniopomorskiego jako 

głównego w kraju ośrodka przetwórstwa i rybołówstwa bałtyckiego 

i śródlądowego; 

k) rozwój przemysłu stoczniowego i działalności gospodarczej portów; 

l) nawiązanie kontaktów gospodarczych i kulturalnych z Polonią. 

W obszarze zainteresowań działań samorządu znalazła się również ochro-

na zdrowia, transfer technologii, szkolenia zawodowe i walka z bezrobociem, 

współpraca i wymiana młodzieży, grup społecznych, kulturalnych, ochrona śro-

dowiska naturalnego
22

.  

Procesy nawiązywania współpracy zagranicznej opierały się na dotychcza-

sowych doświadczeniach sejmików samorządowych województw, które uległy 

przekształceniu w wyniku reformy samorządowej z 6 czerwca 1998 roku. I tak 

priorytety przyjęte przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego 

28 sierpnia 2000 roku wyznaczały sześć kierunków współpracy z zagranicą, 

które zostały przyjęte według ich ważności
23

: obszar Morza Bałtyckiego, obszar 

dorzecza Odry, rejon Europy Zachodniej, obszar Europy Wschodniej 

i Północno-Wschodniej, rejon Azji, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. 

Od początku istnienia województwa zachodniopomorskiego lokalny samo-

rząd dwukrotnie przyjął Priorytety Współpracy Zagranicznej Województwa Za-

chodniopomorskiego. Po raz drugi dokument uchwalony został 2 grudnia 2008 

roku, Uchwałą nr XXVI/269/08 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskie-

go, które funkcjonują do chwili obecnej. Podobnie jak w poprzednim dokumen-

cie, samorząd zadeklarował chęć rozwijania współpracy z regionami Europy 

oraz innymi częściami świata, a także podejmowania inicjatywy zmierzających 

do wzajemnego rozwoju gospodarczego i społecznego regionów. Przyjmując 

kierunki rozwoju współpracy zagranicznej, samorząd województwa zachodnio-

pomorskiego uwzględnił następujące czynniki
24

: 

a) zadania i kierunki polityki zagranicznej państwa polskiego, w tym od-

noszące się do roli wspólnot lokalnych i regionalnych; 

                                                             
22  Ibidem. 
23  Priorytety geograficzne współpracy zagranicznej, w: Priorytety współpracy zagranicznej 

województwa zachodniopomorskiego, załącznik do uchwały nr XIV/130/2000, op. cit. 
24  Priorytety współpracy zagranicznej województwa zachodniopomorskiego, załącznik do 

uchwały nr XXVI/269/08 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 2 grudnia 2008 r. 
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b) kompetencje wynikające z ustawy o samorządzie województwa; 

c) postanowienia Europejskiej Konwencji Ramowej o Współpracy 

Tansgranicznej między Wspólnotami i Władzami Terytorialnymi spo-

rządzonej w Madrycie dnia 21 maja 1980 r.; 

d) dotychczasowe kontakty zagraniczne administracji samorządowej 

i rządowej województwa; 

e) porozumienia podpisane przez województwo zachodniopomorskie od-

noszące się do współpracy z regionami za granicą; 

f) Strategię Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do 2020 r.; 

g) członkostwo Polski w Unii Europejskiej oraz wynikające z tego faktu 

możliwości rozwoju. 

Według dokumentu działania podejmowane w ramach współpracy zagra-

nicznej powinny uwzględniać położenie województwa nad brzegiem Morza 

Bałtyckiego oraz przy zachodniej granicy państw – możliwość wykorzystania 

potencjału i walorów rzeki Odry i położenia na trasie Środkowoeuropejskiego 

Korytarza Transportowego (CETC). Tak jak poprzednio, kształtując współpracę 

z zagranicą, województwo powinno wykorzystywać potencjał gospodarczy, tu-

rystyczny, intelektualny i kulturalny wynikający z bogatego dorobku kulturo-

wego regionu. 

Główne cele prowadzonej przez województwo zachodniopomorskiego 

współpracy zagranicznej to
25

: 

a) rozwój infrastruktury technicznej, zwłaszcza komunikacyjnej, włącza-

jąc Polskę w europejską sieć transportową; 

b) modernizacja i rozbudowa infrastruktury technicznej związanej 

z ochroną środowiska naturalnego; 

c) realizacja projektów na rzecz innowacyjności, wspieranie gospodarki 

opartej na wiedzy; 

d) wzmacnianie przedsiębiorczości mieszkańców; 

e) wspieranie rozwoju istniejących i powstawania nowych przedsię-

biorstw kreujących nowe miejsca pracy; 

f) zapewnienie lepszej wewnętrznej spójności terytorialnej regionu; 

g) rozwój funkcji metropolitalnych; 

h) rewitalizacja obszarów zdegradowanych; 

i) rozwój obszarów wiejskich, restrukturyzacja produkcji rolniczej; 

                                                             
25 Cele współpracy międzynarodowej województwa, w: Priorytety współpracy zagranicznej 

województwa zachodniopomorskiego, załącznik do uchwały nr XIV/130/2000, op. cit. 
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j) promocja turystyki i rekreacji; 

k) kulturowy rozwój regionu; 

l) rozwój edukacji i szkolnictwa wyższego; 

m) sprzyjanie dywersyfikacji źródeł energii; 

n) rozwój społeczeństwa obywatelskiego, w tym wspieranie organizacji 

pozarządowych; 

o) budowanie społeczeństwa informacyjnego; 

p) rozwój nowoczesnej administracji; 

q) zwiększenie znaczenia i roli województwa w obszarze Morza Bałtyc-

kiego i regionalnych strukturach międzynarodowych. 

Istotny element realizacji wymienionych celów stanowi możliwość wyko-

rzystywania funduszy europejskich. Koniecznym czynnikiem współpracy jest 

udział uczelni wyższych, instytucji badawczych i naukowych, środowisk mło-

dzieżowych, ośrodków edukacyjnych, środowisk artystycznych oraz organizacji 

pozarządowych. Działania z tym związane obejmują m.in. współudział w pro-

gramach edukacyjnych, wymianę informacji, organizację wzajemnych prezen-

tacji oraz wizyt studyjnych. 

Priorytety geograficzne współpracy zagranicznej uchwalone w 2008 roku 

zmieniły się nieznacznie w porównaniu z przyjętymi w 2000 roku. W prioryte-

tach geograficznych współpracy zagranicznej z 2008 roku znalazły się obszary: 

Morza Bałtyckiego, dorzecza Odry, Europy Zachodniej, Europy Wschodniej 

oraz Azji. Zmiana dotyczyła Stanów Zjednoczonych, które nie znalazły się w 

dokumencie jako potencjalny partner województwa zachodniopomorskiego.  

Podsumowanie 

Współpraca zagraniczna jest jedną z form realizacji zadań znajdujących się 

w zakresie działalności samorządu województwa. Z perspektywy polskiego sys-

temu samorządowego rolą samorządów województw jest wskazywanie i wy-

znaczanie strategicznych celów rozwoju, a także koordynowanie działań pozo-

stałych podmiotów regionalnych w dziedzinach będących w sferze jego zainte-

resowania. Rola ta determinuje m.in. nawiązywanie kontaktów międzynarodo-

wych, służących lokalnemu rozwojowi. 

Warunki nawiązywania współpracy z zagranicą przez samorządy woje-

wództw określa polskie prawo. Podstawą prawną prowadzenia działań przez 

samorząd województwa wykraczających poza granice kraju jest Konstytucja 
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RP, ustawa o samorządzie województwa, a także priorytety współpracy zagra-

nicznej przyjmowane przez sejmiki województw.  

Współpraca zagraniczna jest istotnym elementem Strategii Rozwoju Wo-

jewództwa Zachodniopomorskiego, określonej w oficjalnych dokumentach 

przyjętych przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego. Od początku 

istnienia województwa zachodniopomorskiego lokalny sejmik dwukrotnie przy-

jął Priorytety Współpracy Zagranicznej Województwa Zachodniopomorskiego – 

dokument szczegółowo określający prowadzenie współpracy z regionami z za-

granicy. Wśród najistotniejszych kierunków współpracy transgranicznej woje-

wództwa znalazły się obszary: Morza Bałtyckiego, dorzecza Odry, Europy Za-

chodniej, Europy Wschodniej oraz Azji. Do głównych celów tej współpracy na-

leżą: modernizacja infrastruktury drogowej, rozwój obszarów wiejskich, wspie-

ranie rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości, promocja turystyki i rekre-

acji, rozwój edukacji i szkolnictwa wyższego oraz kulturowy rozwój regionu. 
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CONDITIONS OF THE INTERNATIONAL COOPERATION OF POLISH 

REGIONS ON THE EXAMPLE OF THE WESTPOMERANIAN REGION 

Summary 

International cooperation is one form of implementation of tasks within the sphere 

of activities of the regional government. From the perspective of the Polish system, the 

role of local governments is identifying and setting strategic goals, as well as coordinat-

ing the activities of other regional bodies in the areas within its sphere of interest. This 

role determines such international contacts for local development. Conditions of estab-

lishing cooperation with foreign provinces’ governments determined by Polish law. The 

legal basis for activities carried out by the local government beyond the borders of the 

country are the polish Constitution, Local Government Act, as well as “The priorities of 

international cooperation” adopted by the Voivodeship Assembly. International cooper-

ation is an important part of Western Region Development Strategy, as set out in offi-

cial documents adopted by the Voivodeship Assembly. Since the inception of Western 

Province, the local Regional Council adopted “Priorities of Foreign Cooperation of 

West Region” twice – a document setting out detailed instructions to cooperate with the 

regions from abroad. Among the most significant directions of cross-border region were 

areas: Baltic Sea, the Odra River Basin, Western Europe, Eastern Europe and Asia. The 

main objectives of the cooperation are: the modernization of road infrastructure, rural 

development, promoting the development of small and medium enterprises, promotion 

of tourism and recreation, education and development of higher education and cultural 

development of the region. 

Translated by Arkadiusz Marchewka 
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JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 

Wprowadzenie 

Współpraca samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi, 

określanymi też jako sektor organizacji pozarządowych, Non-governmental Or-

ganizations (NGOs), organizacje non profit lub sektor gospodarki społecznej, 

staje się współcześnie coraz bardziej znacząca, ponieważ konsoliduje dwie sfery 

aktywności społeczności lokalnych: publiczną i pozarządową. W przeciwień-

stwie do sektora prywatnego, który nakierowany jest na produkcję, handel, 

usługi, czyli działalność dla zysku, i sektora publicznego, który podejmuje de-

cyzje i administruje na poziomie rządowym i samorządowym tzw. obszar dzia-

łalności publicznej, trzeci sektor zajmuje się działalnością społecznie użyteczną, 

jego celem nie jest osiągnięcie zysku w rozumieniu ekonomicznym, zyskiem 

natomiast jest satysfakcja
1
.  

W publikacji omówiona została współpraca samorządu z trzecim sekto-

rem. Za podstawę posłużył przeprowadzony przez Wydział Współpracy Spo-

łecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego Mo-

nitoring współpracy urzędów powiatowych i gminnych województwa zachod-

                                                             
1  K. Olek, Rola organizacji pozarządowych w wykorzystaniu funduszy europejskich, w: Fun-

dusze Unii Europejskiej doświadczenia i perspektywy, red. H. Skarżyńska, Studio EMKA, War-
szawa 2006, s. 107. 
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niopomorskiego z organizacjami pozarządowymi za rok 2009. Dokument umoż-

liwił przeprowadzenie analizy zlecania organizacjom pozarządowym przez po-

wiaty i gminy województwa zachodniopomorskiego zadań publicznych 

z uwzględnieniem sfer pożytku publicznego, do jakich zaliczają się te zadania. 

W ostatniej części zawarte są wnioski dotyczące nie tylko najczęściej pomija-

nych i niedocenianych lub najczęściej realizowanych przez NGOs sfer działal-

ności pożytku publicznego, ale też ogólnych zasad współpracy obu sektorów. 

1. Współpraca samorządu z organizacjami trzeciego sektora – korzyści 

i bariery 

W odniesieniu do zasady subsydiarności, zgodnie z którą zadania publicz-

ne oraz decyzje przekazywane są do możliwie najniższego szczebla, można za-

uważyć, że administracji samorządowej przekazywane są zadania realizowane 

wcześniej przez administrację rządową, z kolei samorządy coraz częściej prze-

kazują część swoich zadań do trzeciego sektora. W rezultacie procesy decyzyj-

ne przybliżają się do członków społeczności lokalnych. Pozwala to na lepsze 

dostosowanie formy realizacji zadań do potrzeb mieszkańców. Uwzględniane są 

także aspekty zróżnicowania lokalnego i regionalnego. Pojawia się zwiększenie 

konkurencyjności i innowacyjności w realizacji niektórych zadań publicznych. 

Często przekazanie zadań organizacjom pozarządowym stanowi dla samorzą-

dów czynnik korzystny ekonomicznie. Ponadto organizacje pozarządowe, jako 

specjalizujące się w określonych obszarach, posiadają lub blisko współpracują 

z wykwalifikowanych specjalistami mogącymi profesjonalnie zrealizować za-

dania. Organizacje pozarządowe są również często w stanie podjąć się spełnie-

nia tych potrzeb społecznych, które są niezaspokojone przez państwo lub nie-

możliwe do przejęcia przez samorząd.  

Nie należy również zapominać o barierach i zagrożeniach pojawiających 

się przy współpracy samorządu z NGOs. Są one liczne, zwłaszcza gdy w koope-

racji mamy do czynienia z modelem roszczeniowym, a nie partnerskim. Ograni-

czeń i barier we współpracy administracji z trzecim sektorem należy doszuki-

wać się po obu stronach. Po stronie NGOs wynikają one często z braku wiedzy, 

doświadczenia i niekompetencji. Zdarza się, że organizacje, które otrzymały do-

tację, powodują utratę środków publicznych na skutek ich złego rozliczenia. 

Prowadzi to do utraty zaufania i niechęci urzędników samorządowych do 

współpracy z organizacjami pozarządowymi. Zdarza się również, iż organizacje 
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pozarządowe nie traktują samorządu jako partnera, a jedynie jako źródło finan-

sowania. To może znacznie utrudniać realizację wspólnych celów. Bariery leżą-

ce po stronie samorządu to niezrozumiała czasem dla organizacji biurokratyza-

cja i skomplikowane procedury ogłaszania oraz rozstrzygania otwartych kon-

kursów ofert oraz dotacji przyznawanych w innych trybach, a także ich rozli-

czania. Prowadzi to do przekonania, iż decyzja o wyborze organizacji 

w konkursie opiera się na niemerytorycznych przesłankach. Nie warto doszuki-

wać się jednostronnych determinantów barier i ograniczeń we współpracy obu 

sektorów. Ogólnie można stwierdzić, że wynikają one z nieprzygotowania do 

współpracy zarówno samorządów, jak i organizacji pozarządowych. 

2. Trzeci sektor w Polsce i Unii Europejskiej 

Pomimo znacznego rozwoju sektora pozarządowego w Polsce po 1989 ro-

ku przez ponad dekadę nie zostały uregulowane zasady współpracy trzeciego 

sektora z sektorem publicznym, a główną cechą była przypadkowość i akcyj-

ność
2
. Regulacje prawne dotyczące trzeciego sektora pojawiły się relatywnie 

niedawno, są to m.in.: ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustaw: o sa-

morządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o samorządzie wojewódz-

twa, o administracji rządowej w województwie oraz o zmianie niektórych in-

nych ustaw (Dz.U. nr 45, poz. 497) – gdzie do zadań własnych gminy dodano 

współpracę z organizacjami pozarządowymi; ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o organizacjach pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96, poz. 873) – 

gdzie po raz pierwszy pojawiła się definicja organizacji pozarządowej. Dla po-

równania, we Włoszech pierwsze rozwiązania legislacyjne regulujące inicjaty-

wy prywatne w sektorze usług społecznych datuje się na 1988 rok, a kolejne 

ważne akty prawne powstały w 1991 roku
3
. 

W Unii Europejskiej podstawy prawne określające funkcjonowanie NGOs 

pojawiły się już w Traktacie ustanawiającym Wspólnotę Europejską (TWE), 

w którym stwierdzono, że „Komisja ma zadanie popierania konsultacji między 

partnerami społecznymi na poziomie wspólnotowym i podejmuje wszelkie wła-

                                                             
2  J. Boczoń, Możliwości współpracy sektora pozarządowego z sektorem publicznym, w: Or-

ganizacje pozarządowe w społeczeństwie obywatelskim, red. M. Załuska, J. Boczoń, BPS, Kato-
wice 1998. s. 105. 

3  C.B.A. Santuari, Przedsiębiorstwo społeczne we Włoszech. Doświadczenia spółdzielni spo-
łecznych, MPiPS, Warszawa 2005, s. 11–12. 
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ściwe środki w celu ułatwienia ich dialogu, zapewniając stronom zrównoważo-

ne wsparcie”
4
. Ponadto na podstawie TWE powołano Komitet Ekonomiczno-

Społeczny, który jest instytucją doradczą, a w jego skład wchodzą przedstawi-

ciele różnych gospodarczych i społecznych grup zorganizowanego społeczeń-

stwa obywatelskiego. W 1997 roku opublikowany został komunikat Komisji 

Europejskiej w sprawie promowania roli organizacji społecznych oraz fundacji 

w Europie, który reguluje m.in. porządek prawny dotyczący trzeciego sektora 

we wszystkich państwach członkowskich, a także zawiera sugestie dotyczące 

poprawy polityk wspólnotowych dotyczących wpływu na NGOs (takich jak: 

wdrażanie wspólnego rynku, zasady konkurencji czy też programów działań 

społecznych)
5
. 

Są to tylko najważniejsze akty prawne i dokumenty wspólnotowe dotyczą-

ce trzeciego sektora. Analizując to zagadnienie, należy także wskazać na źródła 

prawa poszczególnych krajów członkowskich, które mają większe doświadcze-

nie dotyczące organizacji społecznych. Kilka państw członkowskich Unii Euro-

pejskiej w ostatnim czasie podjęło wiele działań mających na celu promowanie 

i unormowanie trzeciego sektora; inicjatywy te podejmowane przez samą UE 

były niejednokrotnie bardziej nowatorskie niż działania poszczególnych krajów 

członkowskich i rzutowały na powstanie nowych NGOs w państwach charakte-

ryzujących się zachowawczą postawą
6
. 

3. Analiza zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym 

przez powiaty i gminy województwa zachodniopomorskiego ze względu 

na sfery pożytku publicznego 

Trzeci sektor tworzą nie tylko fundacje i stowarzyszenia
7
. Za organizacje 

pozarządowe uznane zostały także m.in. partie polityczne, związki zawodowe 

i organizacje pracodawców oraz samorządy zawodowe, jednak ustawa wyłącza 

je z możliwości prowadzenia działalności pożytku publicznego
8
. Czasami dzia-

łalność pożytku publicznego mylona jest z posiadaniem statusu organizacji po-

                                                             
4  Traktat ustanawiającego Wspólnotę Europejską, art. 138. 
5  R. Koźlicka, Pozycja organizacji pozarządowych w Unii Europejskiej, http://www.ngo.pl/ 

files/biblioteka.ngo.pl/public/ksiazki/Klon/dialogobywatelski1.pdf (13.06.2011), s. 6. 
6  C.B.A. Santuari, op. cit., s. 22. 
7  Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Dz.U. 2003, nr 96, poz. 873, ze zm., art. 3 ust. 2. 
8  Ibidem, art. 3 ust. 4.  
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żytku publicznego. Ustawa odróżnia organizacje pożytku publicznego od orga-

nizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. Te ostatnie muszą pro-

wadzić działalność społecznie użyteczną co najmniej w jednym z następujących 

obszarów (tzw. sferach pożytku publicznego) wskazanych w ustawie
9
: 

a) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 

życiowej, oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; 

b) zapewnienie zorganizowanej opieki byłym żołnierzom zawodowym, 

którzy uzyskali uprawnienie do emerytury wojskowej lub wojskowej 

renty inwalidzkiej, inwalidom wojennym i wojskowym oraz komba-

tantom; 

c) działalność charytatywna; 

d) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie 

polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kultu-

rowej; 

e) działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka 

regionalnego; 

f) ochrona i promocja zdrowia; 

g) działania na rzecz osób niepełnosprawnych; 

h) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających 

bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 

i) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 

j) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przed-

siębiorczości; 

k) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 

l) nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie; 

m) wypoczynek dzieci i młodzieży; 

n) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 

o) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; 

p) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego; 

q) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patolo-

giom społecznym; 

r) upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa; 

                                                             
9  Wymienione zostały najważniejsze obszary na podstawie: art. 4 ust. 1. ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sprzed nowelizacji, które 
podlegały Monitoringowi współpracy urzędów powiatowych i gminnych Województwa Zachod-

niopomorskiego z organizacjami pozarządowymi za rok 2009 Wydziału Współpracy Społecznej 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. 
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s) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód 

obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji; 

t) ratownictwo i ochrona ludności; 

u) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych 

i wojen w kraju i za granicą; 

v) upowszechnianie i ochrona praw konsumentów; 

w) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów 

i współpracy między społeczeństwami; 

x) promocja i organizacja wolontariatu; 

y) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie 

lub finansowo organizacje pozarządowe, stowarzyszenia jednostek 

samorządu terytorialnego oraz podmioty kościelne i wyznaniowe. 

Na podstawie badań przeprowadzonych w gminach i powiatach woje-

wództwa zachodniopomorskiego
10

, których celem była analiza współpracy jed-

nostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi, określono 

stopień realizacji zadań zlecanych organizacjom pozarządowym w poszczegól-

nych sferach pożytku publicznego. Wyniki przedstawione zostały w formie gra-

ficznej (rysunki 1–3). 

 

Rys. 1. Stopień realizacji zadań zlecanych organizacjom pozarządowym przez powiaty 

województwa zachodniopomorskiego w poszczególnych sferach pożytku publicznego 

w 2009 roku 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych Wydziału Współpracy 

Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. 

                                                             
10  Badania ankietowe w ramach Monitoringu współpracy urzędów…, op. cit. 
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Na podstawie danych zaprezentowanych za pomocą rysunku 1 można za-

uważyć, że najwięcej powiatów w 2009 roku przekazywało do realizacji zada-

nia publiczne w następujących sferach pożytku publicznego: wspieranie i upo-

wszechnianie kultury fizycznej (62%), ochrona i promocja zdrowia, działania 

na rzecz osób niepełnosprawnych oraz kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury 

i dziedzictwa narodowego. Często realizowanym przy udziale organizacji poza-

rządowych obszarem (blisko w 40% powiatów) była też pomoc społeczna, 

w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrówny-

wanie szans tych rodzin i osób. 

Natomiast wcale (lub w znikomej liczbie) nie były zlecane zadania z za-

kresu: zapewnienia zorganizowanej opieki byłym żołnierzom zawodowym, któ-

rzy uzyskali uprawnienie do emerytury wojskowej lub wojskowej renty inwa-

lidzkiej, inwalidom wojennym i wojskowym oraz kombatantom; promocji za-

trudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożo-

nych zwolnieniem z pracy; działalności na rzecz równych praw kobiet i męż-

czyzn. Najmniejszy udział powiatów w odniesieniu do przekazywanych zadań 

(po około 5%) dotyczył: działalności charytatywnej; działalności wspomagają-

cej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; upowszechniania 

i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, działań 

wspomagających rozwój demokracji; pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywio-

łowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; upowszechniania 

i ochrony praw konsumentów; promocji i organizacji wolontariatu. 
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Rys. 2. Stopień realizacji zadań zlecanych organizacjom pozarządowym przez gminy 

miejskie i miejsko-wiejskie województwa zachodniopomorskiego w poszczególnych 

sferach pożytku publicznego w 2009 roku 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań Wydziału…, op. cit. 

W gminach miejskich i miejsko-wiejskich (rysunek 2) w ogólnej struktu-

rze dominowały gminy (79%), które przekazały zadania z obszaru wspierania 

i upowszechniania kultury fizycznej. W dalszej kolejności (po około 40%) zna-

lazły się gminy zlecające działania z obszarów: ochrona i promocja zdrowia; 

działania na rzecz osób niepełnosprawnych; kultura, sztuka, ochrona dóbr kultu-

ry i dziedzictwa narodowego. Po około 30% stanowiły gminy, które wspierały 

lub powierzały zadania z obszarów: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom 

i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin 

i osób; nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie oraz po-

rządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecz-

nym.  

Organizacjom pozarządowym najrzadziej albo wcale nie były przekazy-

wane zadania dotyczące: zapewnienia zorganizowanej opieki byłym żołnierzom 

zawodowym, którzy uzyskali uprawnienie do emerytury wojskowej lub woj-

skowej renty inwalidzkiej, inwalidom wojennym i wojskowym oraz kombatan-

tom; działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; działalności 

wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; upo-

wszechniania i ochrony praw konsumentów; działalności na rzecz integracji eu-

ropejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami. 

Minimalny udział (1–3%) w ogólnej strukturze stanowiły gminy, które obligo-

wały NGOs do wykonania zadań z zakresu: promocji zatrudnienia i aktywizacji 
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zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 

działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; upo-

wszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa; upowszech-

niania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także 

działań wspomagających rozwój demokracji; pomocy ofiarom katastrof, klęsk 

żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; promocji i or-

ganizacji wolontariatu; działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, 

informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe, stowarzyszenia jedno-

stek samorządu terytorialnego oraz podmioty kościelne i wyznaniowe. 

 

Rys. 3. Stopień realizacji zadań zlecanych organizacjom pozarządowym przez gminy 

wiejskie województwa zachodniopomorskiego w poszczególnych sferach pożytku pu-

blicznego w 2009 roku 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań Wydziału…, op. cit. 

W gminach wiejskich (rysunek 3), podobnie jak w powiatach i gminach 

miejskich, najczęściej pojawiającym się obszarem jest wspieranie i upowszech-

nianie kultury fizycznej (68% gmin wskazało ten obszar). Następnie po około 

20% gmin przekazało lub wspierało realizację przez organizacje pozarządowe 

zadań z obszaru: pomoc społeczna, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, 

nauka, edukacja, oświata i wychowanie, wypoczynek dzieci i młodzieży, a tak-

że kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.  

Brak natomiast lub bardzo rzadko realizowane były zadania z obszarów: 

zapewnianie zorganizowanej opieki byłym żołnierzom zawodowym, którzy 

uzyskali uprawnienia do emerytury wojskowej lub wojskowej renty inwalidz-
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kiej, inwalidom wojennym i wojskowym oraz kombatantom; działalność na 

rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; działal-

ność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; upowszechnianie i ochrona 

wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspo-

magających rozwój demokracji; upowszechnianie i ochrona praw konsumen-

tów; działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów 

i współpracy między społeczeństwami; promocja i organizacja wolontariatu. 

Podsumowanie 

Należy zauważyć, że na wszystkich szczeblach administracji samorządo-

wej do realizacji przez organizacje pozarządowe powierzane lub wspierane są 

zadania w tych samych obszarach pożytku publicznego. Podobnie pokrywają 

się sfery niezagospodarowane, podczas gdy należałoby zbadać i rozważyć za-

sadność ich realizacji na danym terenie i ewentualne przekazanie do trzeciego 

sektora. Warto podkreślić, że o wyborze sfer pożytku publicznego w pewnym 

stopniu decydują jednostki samorządu terytorialnego. To one ogłaszają otwarte 

konkursy ofert na wykonanie lub wsparcie realizacji wybranych przez siebie 

zadań w ramach katalogu obszarów ujętych w ustawie o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. Jednak ta sama ustawa niesie liczne rozwiązania 

prawne umożliwiające dialog, przepływ informacji i współpracę pomiędzy sek-

torami. Ustawa
11

 określa formy i programy współpracy, które obligatoryjnie 

konsultowane są z organizacjami pozarządowymi. Ponadto ustawa
12

 daje moż-

liwość tworzenia wojewódzkich, powiatowych i gminnych rad działalności po-

żytku publicznego. Przewidziany został także tryb
13

 zgłaszania ofert na realiza-

cję zadania publicznego z inicjatywy własnej organizacji.  

Przedstawiona analiza może stanowić cenną wskazówkę przy planowaniu 

realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego priorytetów umiesz-

czanych w programach współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

Powodem dysproporcji w realizacji zadań z poszczególnych sfer pożytku 

publicznego może być po prostu brak na danym terenie organizacji trzeciego 

sektora, które miałyby wpisane do swoich celów statutowych, zbieżne z zapo-

trzebowaniem jednostek samorządu terytorialnego, sfery pożytku publicznego. 

                                                             
11  Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku…, op. cit., art. 5. ust. 2. 
12  Ibidem, art. 41a–41i.  
13  Ibidem, art. 12 ust. 1.  
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Przedstawione wyniki badań obejmują tylko województwo zachodniopomor-

skie, toteż nie powinno się wykluczyć faktu, że część zadań realizowanych jest 

przez organizacje ogólnokrajowe w ramach programów centralnych, co może 

powodować zaspokojenie potrzeb lokalnych społeczności bez udziału regional-

nych NGOs. Na dysproporcje w realizacji zadań z poszczególnych sfer pożytku 

publicznego mogą mieć wpływ również zróżnicowane potrzeby lokalne. Zgod-

nie z zasadą partnerstwa, która mówi o współpracy przy realizacji zadań pu-

blicznych, a także równości praw i obowiązków, pomiędzy zlecającym zadanie 

i realizującym je
14

, dialog pomiędzy sektorem publicznym a sektorem pozarzą-

dowym powinien być podstawą ich współdziałania.  

Trzeci sektor współuczestniczy w sprawowaniu władzy w wielu pań-

stwach, a organizacje tworzące ten sektor określa się jako instytucjonalne formy 

społeczeństwa obywatelskiego
15

. W Polsce rozwój społeczeństwa obywatel-

skiego nie jest jeszcze tak zaawansowany jak w krajach Europy Zachodniej, 

niemniej zauważalny jest wzrost liczby nowych organizacji oraz ewolucja 

w rozwiązaniach prawnych dotyczących poprawy współpracy samorządów 

z NGOs. Warto jednak podkreślić, że trzeci sektor, ze względu na swoją specy-

fikę, daje wiele możliwości podejmowania nowych inicjatyw, a także udosko-

nalania już istniejących.  
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PUBLIC TASK IMPLEMENTATION IN COOPERATION WITH NON 

GOVERNMENT ORGANIZATIONS, BASED ON EXAMPLE OF LOCAL 

GOVERNMENT UNITS OF ZACHODNIOPOMORSKIE REGION 

Summary 

The article presents a brief description of Local Government Sector co-operation 

with Non-governmental Organizations and the benefits resulting there from. The publi-

cation also contains an analysis of outsourcing of public tasks to NGOs by the local 

government unit of Zachodniopomorskie region due to the sphere of public benefit. 

The last section contains conclusions regarding not only the most overlooked and most 

frequently carried out by NGOs spheres of public benefit, but also the general principles 

of cooperation between the two above mentioned sides. 

Translated by Bartosz Pilecki
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REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA 

ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2007–2013 W ASPEKCIE 

WSPIERANIA ROZWOJU TURYSTYKI W REGIONIE 

Wprowadzenie 

Warunki naturalne Pomorza Zachodniego stwarzają szczególne możliwo-

ści rozwoju turystyki, która ma duże znaczenie dla rozwoju gospodarczego tego 

regionu. Ekonomiczna siła turystyki może przejawiać się jako: wzrost docho-

dów ludności i budżetów lokalnych, wzrost zatrudnienia, rozwój małej i śred-

niej przedsiębiorczości, poprawa i rozwój infrastruktury i usług, zainteresowa-

nie lokalną historią. Do efektywnego rozwoju turystyki potrzebne jest jednak 

zaangażowanie wielu podmiotów, które w sposób bezpośredni lub pośredni 

mogą wpływać na kształtowanie rozwoju turystyki w swoim regionie. Podmio-

tami tymi są bez wątpienia władze regionu występujące jako jednostki admini-

stracji samorządowej reprezentowane przez Urzędy Marszałkowskie. Rola, jaką 

władze te przypiszą turystyce, zależy w głównej mierze od przyjętej polityki 

rozwoju, wynikającej z krajowych rozwiązań, ale uzależnionej także od regio-

nalnych uwarunkowań.  

Celem przedmiotowego opracowania jest przedstawienie wykorzystania 

funduszy unijnych w aspekcie kreowania turystyki jako istotnego czynnika 

rozwoju województwa zachodniopomorskiego. 
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1. Zakres działalności samorządu województwa (zadania województw 

samorządowych) 

Współczesny samorząd terytorialny funkcjonuje w ramach państwa 

i z upoważnienia państwa. Wszystkie kompetencje, które pozostają w gestii po-

szczególnych szczebli samorządu terytorialnego, wynikają z przekazania tych 

kompetencji przez państwo
1
. 

W zakres działania samorządu województwa wchodzi wykonywanie zadań 

publicznych, które nie zostały zastrzeżone dla organów administracji rządowej. 

Do zadań tych należą w szczególności zadania dotyczące: edukacji publicznej, 

w tym szkolnictwa wyższego, promocji i ochrony zdrowia, kultury oraz ochro-

ny zabytków i opieki nad zabytkami, pomocy społecznej, polityki prorodzinnej, 

modernizacji terenów wiejskich, zagospodarowania przestrzennego, ochrony 

środowiska, gospodarki wodnej, w tym ochrony przeciwpowodziowej, transpor-

tu zbiorowego i dróg publicznych, kultury fizycznej i turystyki, ochrony praw 

konsumentów, obronności, bezpieczeństwa publicznego, przeciwdziałania bez-

robociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy oraz działalności w zakresie tele-

komunikacji
2
. 

Samorząd województwa określa strategię rozwoju województwa
3
, która 

jest realizowana przez programy wojewódzkie i regionalny program operacyj-

ny
4
. 

Członkostwo Polski w Unii Europejskiej i wcześniejszy okres przygoto-

wań do członkostwa wpłynęły w istotny sposób na możliwości inwestowania 

przez jednostki samorządu terytorialnego oraz na kształtowanie polityki inwe-

stycyjnej regionów
5
. Samorząd województwa może występować o dofinanso-

wanie realizacji programów wojewódzkich i regionalnego programu operacyj-

nego środkami budżetu państwa i środkami pochodzącymi z budżetu Unii Eu-

ropejskiej oraz innymi środkami pochodzącymi ze źródeł zagranicznych
6
. Środ-

                                                             
1  M. Kosek-Wojnar, K. Surówka, Podstawy finansów samorządu terytorialnego, Wydawnic-

two Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 46. 
2  Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, Dz.U. 1998, nr 91, poz. 576, 

art. 14 ust. 1. 
3  Ibidem, art. 11 ust. 1.  
4  Ibidem, art. 11 ust. 3.  
5  Cz. Rudzka-Lorentz, System finansowy jednostek samorządu terytorialnego, w: System fi-

nansowy w Polsce 2, red. B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak, Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa 2008, s. 168. 
6  Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie…, op. cit., art. 11 ust. 4. 
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ki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej są przeznaczone wyłącznie na cele 

określone w umowie międzynarodowej, przepisach odrębnych lub deklaracji 

dawcy
7
. Ważne jest zwrócenie uwagi, że część środków publicznych przezna-

czana jest na finansowanie funkcjonowania sektora finansów publicznych, 

a część przekazywana jest poza ten sektor
8
. 

2. Turystyka w dokumentach strategicznych 

Rolę turystyki w rozwoju kraju wyznaczają obecnie kluczowe dokumenty 

strategiczne. Na podstawie wytycznych UE, określających główne cele polityki 

spójności, oraz uwzględniając uwarunkowania społeczno-gospodarcze Polski, 

przygotowano Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007–2013 

(NSRO), wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie. W dokumencie tym 

jako mocne strony polskiej gospodarki wskazano „wysokie walory turystyczne 

i przyrodniczo-krajobrazowe, w tym atrakcyjność obszarów dziedzictwa kultu-

rowego”, a z kolei szans dla polskiej gospodarki upatruje się m.in. w możliwo-

ści wykorzystania „zróżnicowanych przestrzennie walorów przyrodniczych 

i kulturowych do rozwoju turystyki i rekreacji”
9
. Ponadto, zdaniem autorów do-

kumentu, zwiększy się w szczególności rola sektora usług rynkowych, w tym 

zwłaszcza turystyki krajowej i zagranicznej, która wykorzystując dobry stan 

środowiska przyrodniczego oraz walory kulturowe, stanie się ważnym źródłem 

zatrudnienia i dochodów dla społeczeństwa
10

, a dodatkowo istniejący potencjał 

kulturowy (w tym przebiegające przez Polskę europejskie szlaki kulturowe) 

i przyrodniczy oraz planowane działania w obszarze kultury tworzą korzystne 

warunki do rozbudowy infrastruktury turystycznej. W celu zapewnienia dostępu 

do odpowiedniej, wysokiej jakości usług turystycznych oraz podniesienia atrak-

cyjności turystycznej Polski i jej regionów środki zostaną skoncentrowane 

przede wszystkim na poprawie jakości funkcjonującej infrastruktury turystycz-

nej poprzez projekty z zakresu jej rozbudowy, modernizacji i wyposażenia. 

                                                             
7  Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. 2009, nr 157, poz. 1240, 

art. 204. 
8  B. Ciupek, T. Famulska, A. Walasik, Finanse publiczne, Stowarzyszenie Księgowych 

w Polsce, Warszawa 2006, s. 39. 
9  Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007–2013 wspierające wzrost gospodarczy 

i zatrudnienie, Narodowa Strategia Spójności, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa  

2007, s. 12. 
10  Ibidem, s. 38. 
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Miejsca pracy w sektorze turystki przyczynią się do wzrostu zatrudnienia w in-

frastrukturze towarzyszącej produkcji towarów i usług niezbędnych do obsługi 

turystów. Wsparcie dotyczące turystyki będzie dotyczyło zarówno projektów 

spełniających kryteria infrastruktury społecznej – służącej nieodpłatnie ogółowi 

społeczeństwa, jak i na zasadach komercyjnych, stanowiących element schema-

tów pomocy publicznej
11

. Realizacja celów wskazanych w NSRO będzie doko-

nywana m. in. w oparciu o realizację Regionalnych Programów Operacyjnych. 

Powstała równolegle do NSRO Strategia rozwoju kraju na lata 2007–2015 

(SRK) również poświęca uwagę turystyce. Jak podkreśla się w tekście, Polska 

powinna czerpać „korzyści z rozwoju turystyki przyczyniającej się do wzrostu 

gospodarczego regionów, tworzenia nowych miejsc pracy oraz promocji regio-

nów i kraju”
12

. Omawiając rozwój sektora usług, eksponuje się kierowanie po-

mocy państwa głównie do usług rynkowych, w tym turystyki.
13

 Wymienia się 

infrastrukturę kultury, turystyki i sportu jako jeden z podstawowych czynników 

rozwoju turystyki
14

. 

Założenia i cele polityki turystycznej zostały rozwinięte w dokumencie 

Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku. Jako cel nadrzędny wskazano tworze-

nie warunków prawnych, instytucjonalnych, finansowych i kadrowych rozwoju 

turystyki, sprzyjających rozwojowi społeczno-gospodarczemu Polski, oraz pod-

niesienie konkurencyjności regionów i kraju przy jednoczesnym zachowaniu 

walorów kulturowych i przyrodniczych
15

. Natomiast turystykę określa się m.in. 

jako dziedzinę generującą wzrost gospodarczy, tworzącą nowe miejsca pracy, 

przyczyniającą się do rozwoju regionalnego i lokalnego, kreującą dbałość o ład 

przestrzenny, estetykę i środowisko przyrodnicze, wpływającą na zachowania 

prozdrowotne, prorodzinne i proekologiczne
16

. 

Działania z zakresu turystyki wchodzą w obręb zadań własnych samorzą-

dów terytorialnych, zatem od woli ich władz zależy skala i forma ich podejmo-

wania. W województwie zachodniopomorskim turystyka stanowi ważny ele-

ment strategii rozwojowej. Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomor-

skiego do roku 2020 (SRWZ) określa turystykę jako ważny dział gospodarki 

                                                             
11  Ibidem, s. 60. 
12  Strategia Rozwoju Kraju 2007–2015, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 

2006, s. 27. 
13 Ibidem, s. 37. 
14 I bidem, s. 49. 
15  Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Warszawa 2008, 

s. 46. 
16  Ibidem, s. 3 i nast. 
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województwa, który ma duże potencjalne możliwości rozwoju, zwłaszcza tury-

styka aktywna i specjalistyczna (na przykład turystyka piesza, rowerowa, kon-

na, wodna, lotnicza), przygraniczna i morska, biznesowa na terenach wiejskich 

(agroturystyka i ekoturystyka). Rozwojowi tego sektora sprzyja duże bogactwo 

walorów przyrodniczych i turystycznych, które wpływają na atrakcyjność re-

gionu, w tym: 

a) wybrzeże morskie ze wszystkimi jego walorami, 

b) bogactwo pojezierzy (Drawskie, Ińskie, Myśliborskie, Wałeckie), 

c) Dolina Odry z szerokimi rozlewiskami, tworzącymi obszary cenne 

ekologicznie i krajobrazowo, oraz pozostałe wody śródlądowe, 

d) Zalew Szczeciński oraz urozmaicona przyroda morskich wysp Uznam 

i Wolin, 

e) wysoka lesistość, 

f) tereny chronione, 

g) zabytki architektury i obiekty świadczące o bogatym dziedzictwie kul-

turowym regionu, 

h) duży potencjał uzdrowiskowy województwa
17

. 

Województwo oferuje turystom największą i zróżnicowaną bazę noclego-

wą w kraju, obejmującą obiekty zbiorowego zakwaterowania, jednakże wypo-

sażenie obiektów noclegowych w urządzenia sportowo-rekreacyjne jest nieza-

dowalające. Brakuje także obiektów przystosowanych do całorocznego użytko-

wania, nowoczesnych, zapewniających rozrywkę niezależnie od pogody
18

. 

Niewątpliwie jednak uwarunkowania międzynarodowe i walory zachodniopo-

morskiego wybrzeża, portów i przystani oraz lotnisk dają szansę stworzenia 

rynku usług turystycznych na poziomie porównywalnym z innymi, leżącymi 

wokół Bałtyku państwami. W Strategii zidentyfikowano kluczowe problemy 

hamujące rozwój turystyki w województwie: 

a) niski standard bazy turystycznej i infrastruktury turystycznej, 

b) niewystarczająca promocja regionu i jego atrakcji turystycznych, 

c) niewielka liczba uznanych produktów turystycznych, 

d) niezadowalający poziom bezpieczeństwa i przygotowania do obsługi 

zagranicznego ruchu turystycznego, 

                                                             
17  Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020, Sejmik Wojewódz-

twa Zachodniopomorskiego, Szczecin 2009, s. 49. 
18  Ibidem, s. 50. 
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e) niewykorzystany potencjał rozwoju produktów turystycznych opartych 

na bazie endogenicznych zasobów regionu, 

f) niewykorzystane możliwości bazy sanatoryjnej oraz innych usług me-

dycznych i paramedycznych, 

g) niewykorzystane możliwości rozwoju turystyki aktywnej, w tym tury-

styki wodnej rozwijanej na rzekach i pojezierzach, 

h) niedostatecznie wykorzystany potencjał i infrastruktura lotnisk w Ze-

grzu Pomorskim (Koszalin) i w Dąbiu (Szczecin) jako zaplecza dla 

rozwoju produktów turystycznych (lotnictwa sportowego oraz tury-

stycznego krajowego i międzynarodowego), 

i) słaba organizacja przedsiębiorstw turystycznych – brak dostatecznej 

koordynacji działań na poziomie powiatów i województwa
19

. 

Działaniem zmierzającym do podniesienia atrakcyjności turystycznej i in-

westycyjnej województwa było opracowanie Strategii Rozwoju Turystyki w Wo-

jewództwie Zachodniopomorskim do 2015 roku
20

. Dokument ten określa kie-

runki rozwoju turystyki w regionie oraz wskazuje działania, które należy przed-

sięwziąć. Jest to średniookresowy dokument planistyczny, określający prioryte-

ty operacyjne, działania i zadania związane z rozwojem turystyki na poziomie 

województwa zachodniopomorskiego. Zawarte w dokumencie zadania i działa-

nia powinny scalać i integrować rozwiązania objęte priorytetami sektorowymi 

i regionalnymi w obszarze turystyki. 

3. Turystyka w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Za-

chodniopomorskiego na lata 2007–2013 

Szansą dla szybszego i intensywniejszego rozwoju polskiej turystyki stało 

się wsparcie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, które stworzo-

no odrębnie w poszczególnych województwach. W ramach działań wspierają-

cych turystykę dofinansować można projekty z zakresu
21

: 

a) budowy, rozbudowy i przebudowy obiektów infrastruktury turystycz-

nej, w tym bazy noclegowej i gastronomicznej, 

                                                             
19  Ibidem, s. 51. 
20  Strategii Rozwoju Turystyki w Województwie Zachodniopomorskim do 2015 roku, Zachod-

niopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna, Warszawa–Szczecin–Koszalin, 2005/2006 
(aktualizacja, grudzień 2008/sierpień 2010). 

21  Mapa przedsiębiorcy 2007–2013. Przewodnik po funduszach europejskich dla przedsię-
biorców, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2009, s. 81. 
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b) tworzenia infrastruktury rekreacyjnej, sportowej i turystycznej, 

c) wprowadzania nowych produktów turystycznych, 

d) budowy ośrodków rozrywki, a także centrów wystawienniczych i kon-

gresowych, 

e) tworzenia i rozwoju parków tematycznych, przyczyniających się do 

wzrostu ruchu turystycznego, 

f) dostosowania istniejącej infrastruktury obiektów turystycznych i rekre-

acyjno-sportowych do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Głównym celem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Zachodniopomorskiego na lata 2007–2013 (RPO WZ) jest rozwój woje-

wództwa zmierzający do zwiększenia konkurencyjności gospodarki, spójności 

przestrzennej, społecznej oraz wzrostu poziomu życia mieszkańców. Na reali-

zację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomor-

skiego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) przyznano 

kwotę 835 437 299 euro
22

. Uzupełnieniem są środki jednostek samorządu tery-

torialnego, budżetu państwa oraz środki prywatne. 

Wybór projektu do dofinansowania uzależniony jest od spełnienia kryte-

riów zatwierdzonych przez komitet monitorujący
23

 oraz od zatwierdzenia pro-

jektu przez instytucję zarządzającą, tj. zarząd województwa zachodniopomor-

skiego. W ramach programu stosowane są następujące tryby wyboru projektów: 

indywidualny, konkursowy oraz systemowy
24

. Projekty wybrane w trybie indy-

widualnym to przedsięwzięcia inwestycyjne o strategicznym znaczeniu dla re-

alizacji programu operacyjnego, których wdrożenie w znaczący sposób przy-

czynia się do realizacji założeń zawartych w Strategii rozwoju kraju, strategiach 

sektorowych oraz strategiach rozwoju województwa. Projekty te są wskazywa-

ne przez zarząd województwa zachodniopomorskiego. Konkursy są przeprowa-

dzane jawnie z zapewnieniem publicznego dostępu do informacji o zasadach ich 

przeprowadzania oraz dostępu do listy projektów wyłonionych do dofinanso-

wania. Nabór projektów do dofinansowania poprzedzony jest ogłoszeniem 

o konkursie, które zamieszczane jest na stronie internetowej Urzędu Marszał-

kowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. W przypadku projektów sys-

                                                             
22  Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego, 

http://funduszeonline.cmsmirage.pl/9833.dhtml. 
23  Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083 z 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne do-

tyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 
oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999, art. 65 lit. b. 

24  Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Dz.U. 2006, nr 
227, poz. 1658, art. 28 ust. 1. 
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temowych wnioskodawcą jest województwo zachodniopomorskie lub jednostka 

mu podległa. Projekty systemowe muszą polegać na dofinansowaniu realizacji 

przez beneficjenta zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach lub 

wytycznych wydanych przez ministra właściwego do spraw rozwoju regional-

nego. 

Projekty mogą dotyczyć różnych dziedzin, począwszy od gospodarki, 

a kończąc na spójności społecznej. Dziedziny te są opisane szczegółowo w sa-

mym Programie w postaci osi priorytetowych. W RPO WZ określono osiem 

obszarów priorytetowych. Projekty związane z budową oraz rozbudową infra-

struktury turystycznej oraz rozwojem sieci punktów informacji turystycznej, 

a także budową nowych ścieżek rowerowych są realizowane w ramach osi prio-

rytetowych 5 i 6:  

a) Działanie 5.1. Infrastruktura turystyczna: 

- Poddziałanie 5.1.1. Infrastruktura turystyki, 

- Poddziałanie 5.1.2. Regionalny system informacji turystycznej oraz 

rozwój produktów turystycznych; 

b) Działanie 5.3. Ścieżki rowerowe; 

c) Działanie 6.1. Infrastruktura turystyczna: 

- Poddziałanie 6.1.1. Infrastruktura turystyki, 

- Poddziałanie 6.1.2. Regionalny system informacji turystycznej oraz 

rozwój produktów turystycznych; 

d) Działanie 6.3. Ścieżki rowerowe. 

Działania w ramach osi 6 dotyczą Szczecińskiego Obszaru Metropolital-

nego (SOM), w skład którego wchodzą miasta Szczecin i Stargard Szczeciński 

oraz 9 gmin (Goleniów, Gryfino, Stare Czarnowo, Police, Dobra, Kołbaskowo, 

Kobylanka, Stargard Szczeciński oraz Nowe Warpno)
25

. Natomiast wsparcie 

w ramach osi priorytetowej 5 może być udzielone na realizację projektów zlo-

kalizowanych wyłącznie poza Szczecińskim Obszarem Metropolitalnym. 

Beneficjenci, którzy mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów zwią-

zanych z wymienionymi działaniami, zostali wyszczególnieni w tabeli 1
26

. 

                                                             
25  Szczeciński Obszar Metropolitalny został powołany decyzją Sejmiku Województwa Za-

chodniopomorskiego nr XXVIII/332/06 z dnia 27 marca 2006 r. w sprawie przystąpienia do spo-
rządzenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego. 

26  Wśród beneficjentów wskazano również duże przedsiębiorstwa, mające siedzibę na terenie 

RP. Obecnie żadne duże przedsiębiorstwo nie realizuje inwestycji turystycznej w ramach RPO 
WZ 2007–2013. 
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Tabela 1 

Beneficjenci RPO WZ na lata 2007–2013 w zakresie turystyki 

Lp. Beneficjent 

Działanie/poddziałanie 

5.1.1 
6.1.1 

5.1.2 
6.1.2 

5.3  
6.3 

1 JST, ich związki i stowarzyszenia × × × 

2 Jednostki organizacyjne JST × × × 

3 Organy administracji rządowej × × × 

4 Organizacje pozarządowe × × × 

5 Instytucje kultury  ×  

6 PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne ×   × 

7 Jednostki sektora finansów publicznych (pozostałe) × × × 

8 Parki narodowe i krajobrazowe ×   × 

9 Duże przedsiębiorstwa, mające siedzibę na terytorium RP ×     

10 Partnerstwa działające na postawie ustawy o PPP, utworzone 
przez wyżej wymienione podmioty 

×     

11 Partnerstwa wyżej wymienionych podmiotów × × × 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Uszczegółowienie Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na Lata 2007–2013 (wer-

sja 5.5,) Szczecin, maj 2011, s. 203 i nast. 

Obecnie
27

 realizowanych jest 50 projektów – przedsięwzięć turystycznych, 

które uzyskały dofinansowanie w ramach osi priorytetowych 5 i 6 RPO WZ 

2007–2013. 

                                                             
27  Stan na dzień 12.05.2011 r. 
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Rys. 1. Dofinansowanie turystyki w ramach RPO WZ 2007-2013 w odniesieniu do osi 

priorytetowych 

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych udostępnionych przez Biuro Turystyki 

Wydziału Turystyki, Gospodarki i Promocji Urzędu Marszałkowskiego Woje-

wództwa Zachodniopomorskiego. 

Łącznie na dofinansowanie projektów mających na celu rozwój turystyki 

w województwie przeznaczono 204 269 880,08 zł, z czego 77 429 911,10 zł na 

przedsięwzięcia w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym i 126 839 968,98 zł 

na wsparcie inwestycji turystycznych w pozostałym regionie (rysunek 1). Więk-

szość środków przeznaczono na projekty związane z budową oraz rozbudową 

infrastruktury turystycznej (działania 5.1 i 6.1), m.in. w zakresie: turystyki 

wodnej, infrastruktury służącej do rozwoju aktywnych form turystyki oraz tury-

stycznej bazy uzupełniającej (rysunek 2). 
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Rys. 2. Dofinansowanie budowy i rozbudowy infrastruktury turystycznej i ścieżek ro-

werowych w ramach RPO WZ 2007–2013 

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych udostępnionych przez Biuro…, op. cit. 

Z dokonanych obliczeń wynika, że 38% środków przeznaczonych na dofi-

nansowanie infrastruktury turystycznej pozyskali beneficjenci ze Szczecińskie-

go Obszaru Metropolitalnego, a 62% z pozostałego obszaru województwa. Taki 

sam procentowy podział wystąpił w przypadku dofinansowania budowy ścieżek 

rowerowych. Dokładne wartości przedstawiono na rysunku 3.  
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Rys. 3. Środki wydatkowane na dofinansowanie turystyki w ramach RPO WZ 2007–

2013 z uwzględnieniem projektów realizowanych w Szczecińskim Obszarze Metropoli-

talnym oraz na pozostałym obszarze województwa 

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych udostępnionych przez Biuro…, op. cit. 

Łącznie w województwie z udziałem środków z RPO WZ zrealizowano 

13 inwestycji związanych z budową ścieżek rowerowych, dzięki którym po-

wstało 130,72 km nowych ścieżek, a 1,96 km zostało przebudowanych. Przewi-

duje się, że w roku 2012 liczba osób korzystających z wybudowanych ścieżek 

rowerowych wyniesie 316 894, a do końca 2016 roku ze ścieżek skorzysta łącz-

nie 1 645 298 osób
28

. 

W ramach infrastruktury turystycznej realizowane są cztery projekty zwią-

zane z rozwojem sieci punktów informacji turystycznej. Łączna kwota środków 

przeznaczonych na dofinansowanie tych projektów wyniosła 4 971 476,03 zł. 

Realizacja projektów ułatwiających dostęp do informacji turystycznej oraz ofer-

ty regionu ma na celu zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności wojewódz-

twa
29

. Przewiduje się, że w 2012 roku z systemu informacji turystycznej skorzy-

stają 346 683 osoby, w tym z centrów informacji turystycznej 277 683 osoby, 

natomiast do końca 2016 roku łączna liczba osób, które skorzystają z tych 

                                                             
28  Obliczenia własne na podstawie danych udostępnionych przez Biuro…, op. cit.  
29  W województwie zachodniopomorskim nie funkcjonował spójny, sprawny i zintegrowany 

system informacji turystycznej. Informacja turystyczna w regionie opierała się wyłącznie na pra-
cy punktów i centrów informacji turystycznej niepołączonych w sieci. 
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usług, wyniesie odpowiednio: 1 847 635 i 1 490 178
30

. Wdrożenie projektu 

umożliwi zainteresowanie ofertą turystyczną województwa zachodniopomor-

skiego nowych turystów, co z pewnością pozytywnie wpłynie na dochody osią-

gane przez mieszkańców regionu, a ponadto większe wpływy z turystyki bezpo-

średnio przełożą się na wzrost przychodów budżetowych w samorządach, 

co umożliwi szybszy rozwój społeczno-gospodarczy województwa. 

Dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu turystyki otrzymało łącznie 

30 beneficjentów, przy czym największym beneficjentem jest Gmina Miasto 

Szczecin, która dzięki regionalnemu programowi operacyjnemu otrzymała 

wsparcie w wysokości 61 467 651,09 zł na realizację jedenastu projektów. 

Na rysunku 4 przedstawiono głównych beneficjentów RPO WZ 2007–2013. 

 

Rys. 4. Główni beneficjenci RPO WZ 2007–2013 – udział w środkach ogółem wydat-

kowanych na dofinansowanie przedsięwzięć turystycznych 

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych udostępnionych przez Biuro…, op. cit. 

Większość projektów została wybrana do dofinansowania w trybie kon-

kursowym. Na listę indykatywną wpisano 9 projektów, które uznano za strate-

giczne dla regionu. Na projekty z listy indykatywnej przeznaczono 56,62% do-

tychczas wydatkowanych środków, tj. kwotę 115 648 926,37 zł. Najwięcej 

środków, tj. kwotę 22 100 000 zł, przekazano na realizację projektu „Promena-

                                                             
30  Obliczenia własne na podstawie danych udostępnionych przez Biuro…, op. cit. 
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da z widokiem na Odrę –  przebudowa szczecińskich bulwarów (Modernizacja 

Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)”. Drugi co do wielkości pod 

względem udziału w wydatkowanych środkach w ramach RPO WZ 2007–2013 

jest projekt „Budowa hali widowiskowo-sportowej w Koszalinie” (dofinanso-

wanie w wysokości 20 407 366,08 zł), a trzeci „Rewitalizacja zabytkowej linii 

Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej w Gminie Rewal – remont budynków i bu-

dowli wraz z zagospodarowaniem terenu” (dofinansowanie w wysokości 

15 446 031,51 zł). Wymienione projekty wiążą się z infrastrukturą turystyczną. 

Natomiast największym projektem związanym ze ścieżkami rowerowymi było 

przedsięwzięcie „Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie 

Dorzecza Parsęty”. Na realizację tego projektu Związek Miast i Gmin Dorzecza 

Parsęty otrzymał wsparcie finansowe w wysokości 13 183 903,67 zł, co stanowi 

38,61% środków przekazanych dotychczas na dofinansowanie ścieżek rowero-

wych. Dzięki tej inwestycji powstało 57,43 km nowych ścieżek rowerowych, co 

stanowi 43,27% wszystkich ścieżek wybudowanych przy udziale środków 

z RPO WZ. 

Podsumowanie 

Na współczesnym rynku turystycznym narasta konkurencja nie tylko mię-

dzy przedsiębiorstwami turystycznymi, ale również między regionami i krajami. 

Globalny rozwój technik informatycznych spowodował, że niewielki region tu-

rystyczny może nie tylko promować, ale także dystrybuować i prowadzić 

sprzedaż swojej oferty na całym świecie. Warunki naturalne Pomorza Zachod-

niego stwarzają szczególne możliwości rozwoju turystyki. O rozwoju turystyki 

decyduje jeszcze wiele innych czynników, wśród których działania władz samo-

rządowych mają duże znaczenie. W regionalnych dokumentach programowych 

dla województwa zachodniopomorskiego turystyka jest postrzegana jako sektor 

gospodarczy mogący przyczynić się do rozwoju lokalnej gospodarki, jako waż-

ne narzędzie walki z bezrobociem oraz jako instrument pobudzający lokalną 

inicjatywę. Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Zachodniopomorskiego na lata 2007–2013 z pewnością przyczyni się do zwięk-

szenia dywersyfikacji oraz poprawy jakości oferty turystycznej oraz spowoduje 

wzrost roli turystyki jako czynnika sprzyjającego rozwojowi społeczno-

gospodarczemu regionu.  
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REGIONAL OPERATIONAL PROGRAMME FOR ZACHODNIOPOMORSKIE 

VOIVODESHIP FOR PERIOD 2007–2013 IN TERMS OF SUPPORTINGTHE 

TOURISM DEVELOPMENT OF THE REGION 

Summary 

Natural conditions of Western Pomerania (Pomorze Zachodnie) create special op-

portunities of tourism development, which has great importance for economic develop-

ment of this region. The economic strength of tourism may be manifested through: in-

crease of revenues of both, population and local budgets, increase of employment, de-

velopment of small and medium enterprises, improvement and development of infra-

structure and services, interest in local history. The role, which local authorities will as-

sign to tourism depends mainly on adopted development policy, which results from na-

tional solutions and also dependent on regional conditions. Implementation of Regional 

Operational Programme for Zachodniopomorskie Voivodeship for period 2007–2013 

will certainly contribute to increase the diversification and improvement of quality of 

tourist offer and will cause an increase of role of tourism as a favourable factor for so-

cial and economic development of the region. 

Translated by Ewa Rogowska 



 

 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO  

NR 683 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 77 2011 

 

GRAŻYNA ROSA 

Uniwersytet Szczeciński 

ZNACZENIE PROMOCJI W ROZWOJU TURYSTYKI 

W WOLIŃSKIM PARKU NARODOWYM 

Wprowadzenie 

Promocja jest to kompozycja form i sposobów komunikacji regionu (ob-

szaru) ze swoimi klientami (turystami) w celu zaspokojenia ich potrzeb. Dzięki 

promocji informują otoczenie o swym istnieniu i właściwościach swoich pro-

duktów. Promocja ma na celu takie oddziaływanie na klientów, by za pomocą 

dostarczenia informacji, argumentacji, obietnic i zachęt skłonić ich do nabywa-

nia oferowanych produktów turystycznych, jak również wytwarzać przychylną 

opinię o gminie lub obszarze. To właśnie za pomocą promocji w odpowiednim 

stopniu zwiększa się wiedzę odbiorców na temat walorów, by doprowadzić do 

zwiększenia popytu na własną ofertę
1
.  

Celem artykułu jest wykazanie znaczenia działań promocyjnych dla roz-

woju turystyki w wybranym obszarze Wolińskiego Parku Narodowego – nad 

Jeziorem Turkusowym, ich ocena i zaproponowanie zmian. W przeprowadzonej 

analizie zastosowano i wykorzystano głównie metody: obserwacji, analizy 

i wnioskowania. 

                                                             
1  Por. G. Rosa, Komunikacja marketingowa, WNUS, Szczecin 2005, s. 75. 
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1. Wpływ promocji na wizerunek obszaru 

„Dobra polityka promocji powinna gwarantować każdemu mieszkańcowi 

oraz przybyszom z zewnątrz wysoką jakość życia codziennego oraz świadczo-

nych usług. Tylko taka polityka może uczynić z każdego mieszkańca oraz 

przedsiębiorcy dobrego ambasadora swojego miasta lub regionu. Ten typ dzia-

łań wzmocni również poczucie solidarności mieszkańców oraz ich zbiorową 

mobilizację w zakresie promowania swej społeczności”
2
. Skuteczność strategii 

promocji regionu czy obszaru zależy więc od stworzenia jego atrakcyjnego wi-

zerunku na wiarygodnym fundamencie. 

„Generalnie jednostki terytorialne nastawione na budowanie swojego po-

zytywnego wizerunku wśród różnych grup odbiorców powinny stosować 

w praktyce zasadę otwartości oraz elastyczności działania. Koncepcja »otwarte-

go« regionu lub obszaru polega na tworzeniu takiej wizji jednostki terytorialnej, 

która jest nastawiona na przyjmowanie wybranych grup odbiorców. 

Budowanie wizerunku wokół koncepcji otwartości i gościnności jest dzia-

łaniem bardzo skutecznym. Jego skuteczność jest jeszcze większa, jeśli dany 

region lub obszar posiada unikatowe atuty, które decydują o jego atrakcyjności 

na tle konkurencyjnych miast i regionów. Jednocześnie – co należy wyraźnie 

podkreślić – atuty regionu mogą mieć charakter naturalny lub być efektem za-

planowanych działań marketingowych. W praktyce należy dążyć do zabudowa-

nia synergii między atutami naturalnymi oraz atutami o charakterze marketin-

gowym”
3
.  

Aby wizerunek regionu dotarł skutecznie do określonej grupy odbiorców
4
: 

a) powinien być zakomunikowany w sposób najprostszy i najbardziej 

jednoznaczny; 

b) należy pamiętać, że jego promowanie jest tylko jednym z elementów 

polityki komunikowania; 

c) należy wspomnieć, że jego promocja powinna być podporządkowana 

ściśle określonym celom, zapisanym w strategii rozwoju i określonym 

w taki sposób, aby można je kontrolować; 

d) należy zaznaczyć, że jego promocja nie dzieje się w próżni, lecz 

w konkurencji z innymi miastami i regionami. 

                                                             
2  Marketing terytorialny, red. T. Markowski, PAN, Warszawa 2006, s. 129. 
3  Ibidem, s. 130. 
4  Ibidem. 
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Te wszystkie czynniki powodują, że planując promocję wizerunku regionu 

lub obszaru, należy je ściśle poszerzyć o szersze strategie rozwoju danej jed-

nostki terytorialnej.  

Można więc stwierdzić, że o dynamice rozwoju obszarów oraz atrakcyjno-

ści ich wizerunku zwykle decydują ważne wydarzenia gospodarcze, kulturalne, 

sportowe i naukowe. Z tych właśnie powodów stały się one kluczowymi ele-

mentami w ich strategiach rozwoju. Wydarzenia te stają się jednocześnie waż-

nym symulatorem turystyki gminnej (obszarowej), weekendowej i kongresowej. 

Często również turystyka w obszarze gminy jest logicznym przedłużeniem tych 

wydarzeń. 

2. Woliński Park Narodowy – Jezioro Turkusowe jako jedna z atrakcji 

turystycznych 

Wyspa Wolin jest jednym z najpiękniejszych zakątków Polski. Turystów 

przyciągają co roku takie nadmorskie miejscowości, jak Międzyzdroje oraz 

Międzywodzie, plaże i lasy, ślady dawnej kultury słowiańskiej oraz poświęcone 

jej festiwale. Jednak niezwykłość tego miejsca to przede wszystkim cenne war-

tości przyrodnicze Wolińskiego Parku Narodowego.  

Woliński Park Narodowy powstał w 1960 roku. Akt prawny powołujący 

Park do życia to rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 marca 1960 roku. 

W chwili rozpoczęcia działalności Park obejmował obszar o powierzchni około 

4676 ha. W 1996 roku uzyskał status pierwszego w Polsce parku narodowego 

charakterze morskim (rozporządzenie Rady Ministrów dnia 3 stycznia 1996 ro-

ku). W granice Parku włączono pas przybrzeżnych wód morskich o szerokości 

1 mili morskiej, deltę Świny oraz część Zalewu Szczecińskiego. W strukturze 

Wolińskiego Parku Narodowego wydzielić można następujące typy krajobrazu: 

wybrzeże Bałtyku, wolińską morenę czołową, Pagórki Lubińsko-Wapnickie, 

Pojezierze Wolińskie, Równinę Dargobądzką, wybrzeże Zalewu Szczecińskie-

go, deltę wsteczną Świny.  

Jednym z najatrakcyjniejszych i najchętniej odwiedzanych przez turystów 

miejsc w WPN, na obszarze Pagórków Wapnicko-Lubińskich, jest Jezioro 

Turkusowe.  

Jezioro Turkusowe powstało w 1945 roku na skutek zalania odkrywkowej 

kopalni kredy działającej na tym terenie w latach 50. Nazwę zawdzięcza nie-

zwykłemu kolorowi – mieni się ono wszystkimi odcieniami błękitu i zieleni. 
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Barwa wody to zjawisko krasowe polegające na rozszczepieniu widma światła 

słonecznego w czystej wodzie. Decydującym czynnikiem jest białe kredowe 

dno i brzegi, które odbijają pasmo widma o takiej właśnie barwie. Efekt ten jest 

bardzo intensywny szczególnie w słoneczne dni letnie.  

3. Turystyka w WPN – nad Jeziorem Turkusowym 

Turystyka stanowi istotną część działalności Wolińskiego Parku Narodo-

wego. Działania mające na celu udostępnianie turystyczne Parku zmierzają do 

takiego zagospodarowania terenu, które w największym stopniu ograniczy ne-

gatywny wpływ nadmiernej frekwencji na środowisko przyrodnicze.  

„Jednym z powszechnie stosowanych sposobów jest wyznaczanie miejsc 

koncentracji ruchu turystycznego, gdzie następnie planuje się przebieg szlaku 

turystycznego lub tworzy punkt widokowy”
5
. Działanie takie pozwala na poka-

zanie odwiedzającym najatrakcyjniejszych fragmentów parku. Teren Lubin–

Wicko–Wapnica uznany został przez władze Wolińskiego Parku Narodowego 

za jeden z pięciu preferowanych obszarów dla rozwoju turystyki.  

Jezioro Turkusowe, główna atrakcja tego terenu, zaliczane jest do najpięk-

niejszych jezior WPN i cieszy się dużą popularnością. W sezonie odwiedza je 

ponad 2000 turystów dziennie. Zwiedzanie jest bezpłatne. Nie prowadzi się 

szczegółowej statystyki ruchu turystycznego, ale z obserwacji wynika, że ma on 

charakter sezonowy, utrzymujący się na stałym poziomie w poszczególnych po-

rach roku. 

Infrastruktura turystyczna nie jest w żaden sposób promowana na stronach 

internetowych. Brakuje praktycznych informacji o ofercie, cenach i godzinach 

udostępniania. Na podstawie obserwacji własnych można wnioskować, że dużą 

grupę turystów stanowią Niemcy. Nie ma informacji ani na stronie internetowej 

w języku niemieckim, ani nad samym jeziorem.  

Infrastruktura turystyczna obejmuje parking, zaplecze gastronomiczne, 

punkt widokowy, szlaki turystyczne oraz niezbędne urządzenia. Należą do nich 

mapy turystyczne, tablice informacyjne, wiaty przeciwdeszczowe, ławy, stoły 

i plac zabaw dla dzieci.  

                                                             
5  A. Kudej, Zasady udostępniania turystycznego WPN (09.2008), http://www.wolinpn.pl/ 

html/turystyka/turystyka.htm strona internetowa WPN (07.2011). 
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Płatny parking niestrzeżony w niedużej odległości od jeziora przy ulicy 

Turkusowej otwarty jest w godzinach od 9.30 do 19.30 w okresie od 27 kwiet-

nia do 14 czerwca oraz od 10.00 do 20.00 w okresie od 15 czerwca do 16 wrze-

śnia. Opłaty wynoszą 4,00 zł za pojazd w przypadku samochodów osobowych, 

motocykli i busów do 8 pasażerów oraz 8,00 zł za pojazd w przypadku autoka-

rów i pojazdów powyżej 8 pasażerów. W pozostałe miesiące opłata nie jest po-

bierana.  

Zaplecze gastronomiczne stanowi bar „Krzysztof”. Przed barem znajduje 

się taras na świeżym powietrzu, na którym ustawiono stoliki pod parasolami. 

Niektóre ławy umieszczono w odrestaurowanych łodziach rybackich. Miłą at-

mosferę tworzą kolorowe klomby kwiatowe. Menu zdominowane jest przez ry-

by, ale zjeść można także pizzę, hamburgera lub lody. Ceny są tutaj dość przy-

stępne, a jakość świadczonych usług dobra. Grupy zorganizowane mogą wcze-

śniej zamówić posiłek dla większej liczby osób. Istnieje możliwość rozpalenia 

ogniska w specjalnie do tego przygotowanym miejscu, zakupu regionalnych 

pamiątek lub skorzystania z płatnej toalety. Dla dzieci przewidziane są liczne 

atrakcje typowe dla placów zabaw.  

Punkt widokowy, skąd podziwiać można jezioro, położony jest tuż przy 

wspomnianych wcześniej elementach infrastruktury turystycznej.  

Ze względów bezpieczeństwa, jaki i ochrony przyrody kąpiel w jeziorze 

jest zabroniona, a bezpośredni dostęp do jeziora zagrodzony płotem. Osoby nie-

pełnosprawne mogą podziwiać jezioro z fragmentu szlaku prowadzącego do-

okoła jeziora, o czym informuje drogowskaz na parkingu.  

W okolicach jeziora rozmieszczonych jest wiele map oraz tablic informa-

cyjno-dydaktycznych. Z tablic umieszczonych na parkingu turyści mogą się 

dowiedzieć, jakie atrakcje dostępne są na terenie parku, zaczerpnąć podstawo-

wych informacji o odwiedzanym miejscu oraz zobaczyć je na mapie.  
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Fot. 1. Punkt widokowy na jezioro 

Źródło: archiwum własne autorki. 

Na różnych odcinkach szlaku prowadzącego wokoło jeziora znaleźć moż-

na tablice informacyjne dotyczące lokalnej fauny i flory lub ciekawostek zwią-

zanych z funkcjonowaniem lasu. Spotkać można również tabliczki informujące 

o nazwach poszczególnych drzew.  

Obok jeziora przebiega niebieski szlak turystyczny – „Nad Zalewem”. 

Rozpoczyna się on w Kredowni w Wicku, skąd prowadzi nad Jezioro Turkuso-

we, a następnie do punktu widokowego Zielonka, do dębu „Wolinian”. W miej-

scowości Karnocice wychodzi poza teren Parku i prowadzi dalej do Wolina. 

Łącznie szlak liczy 26 km.  

Szlak okrążający jezioro początkowo wiedzie tą samą drogą, co opisywany 

już szlak niebieski. Następnie oddziela się i wiedzie w mniej uczęszczane okoli-

ce. Przejście go zajmuje do dwóch godzin i jest to godna polecenia metoda po-

znania tego obszaru. Oferuje przepiękne widoki i niezapomniane wrażenia. 

Ciekawostką są liczne schody występujące na szlaku.  

Od kilku lat edukacja stała się priorytetowym zadaniem Wolińskiego Par-

ku Narodowego. Prowadzone są różnego typu zajęcia edukacyjno-turystyczne. 
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Przewodnictwo w terenie, z którego można skorzystać w okolicach Jeziora Tur-

kusowego, kosztuje 35 zł za godzinę w języku polskim oraz 50 zł w języku ob-

cym. Zalecana jest wcześniejsza rezerwacja, gdyż minimalny czas oczekiwania 

na przewodnictwo wynosi od czterech do sześciu tygodni. Informacje o ofercie 

są dostępne na stronie internetowej Wolińskiego Parku Narodowego. 

4. Ocena działań promocyjnych WPN i proponowane zmiany  

Mimo że Jezioro Turkusowe należy do głównych atrakcji Wolińskiego 

Parku Narodowego, wciąż jest za mało znane jako obiekt turystyczny. Z tego 

powodu powinny zostać podjęte odpowiednie kroki w celu zmiany tej sytuacji 

poprzez użycie odpowiednich narzędzi promocyjnych. Stanowią one zintegro-

wany zbiór działań marketingowych, który pozwala na realizację polityki pro-

mocji. W literaturze marketingowej wyróżnia się wiele klasyfikacji elementów 

wchodzących w skład tzw. promocji mix. Ujednolicając różnorodne poglądy, 

należy wyodrębnić: reklamę, sprzedaż osobistą, public relations, publicity, 

promocję dodatkową oraz sponsoring.  

Reklama jest płatną, bezosobową i najpopularniejszą formą promocji. Do-

brym sposobem mogłyby okazać się ulotki i plakaty zachęcające do odwiedze-

nia jeziora rozwieszane w okolicznych miejscowościach, dużych miastach lub 

w pobliżu innych atrakcji Wolińskiego Parku Narodowego. Należy również 

uwzględnić miejscowości przygraniczne w Niemczech. Do rozreklamowania 

walorów obiektu wykorzystane mogłyby zostać także media, jednak cena takiej 

reklamy mogłaby znacznie przewyższyć dostępne fundusze. Dostępna jest więc 

tylko reklama w mediach lokalnych, która jest tańsza. Wyjątkiem jest tutaj In-

ternet. Przyjazna dla użytkowników strona internetowa umożliwiłaby łatwy 

i przyjemny dostęp do informacji (również w języku angielskim i niemieckim). 

Dobrym rozwiązaniem okazałaby się także działalność wydawnictw promocyj-

nych i informacyjnych, takich jak wydawnictwo Wolińskiego Parku Narodowe-

go. Ponieważ duża część turystów odwiedzających jezioro pochodzi z Niemiec, 

promowanie go jako atrakcji turystycznej regionu powinno odbyć się także za 

granicą. Innym sposobem przyciągnięcia uwagi potencjalnych turystów jest 

ustawienie odpowiednich znaków i tablic informujących, jak dojechać do jezio-

ra. Informacje te powinny być ustawione przede wszystkim na drodze głównej 

ze Szczecina do Świnoujścia oraz w okolicach Międzyzdrojów. Ich celem było-

by przede wszystkim zasugerowanie przejeżdżającym, że warto odwiedzić 
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obiekt. Kolejne drogowskazy powinny zostać ustawione w mniejszej odległości 

od jeziora, w okolicy Wapnicy i Lubina. Miałyby za zadanie informować tury-

stę już zdecydowanego odwiedzić jezioro, jak dotrzeć na miejsce. Takie działa-

nia stały się ważne szczególnie po oddaniu do użycia obwodnicy Wolina (E65) 

i zmianie dotychczasowego porządku ruchu, przez co dojazd do jeziora jest nie-

co bardziej skomplikowany. 

Sprzedaż osobista daje możliwość osobistej konfrontacji personelu z na-

bywcami usług. „Głównym wyrazem podejmowania sprzedaży osobistej 

w działaniach podmiotu rynku turystycznego powinno być oddziaływanie po-

przez personel bezpośrednio kontaktujący się z turystami, aby nabywcy byli jak 

najlepiej poinformowani o ofercie turystycznej oraz korzystali z usług, które by-

łyby w stanie najpełniej zaspokoić ich potrzeby”
6
. W praktyce oznaczałoby to 

uświadomienie pracownikom informacji turystycznych oraz Muzeum Woliń-

skiego Parku Narodowego, że do ich zadań należy wskazywanie klientom 

atrakcyjności obiektu.  

Public relations to kształtowanie wizerunku Jeziora Turkusowego w oto-

czeniu: wśród mieszkańców i władz samorządowych, organizowanie imprez tu-

rystycznych, wydarzeń i zjazdów, a także zaproszenie przedstawicieli lokalnych 

mediów po to, by mówiono o nim dużo i dobrze. Innymi słowy bardzo istotna 

jest współpraca władz Wolińskiego Parku Narodowego z okolicznymi miesz-

kańcami oraz władzami samorządowymi województwa zachodniopomorskiego 

w kreowaniu wizerunku parku oraz poszczególnych jego atrakcji.  

Ważnym, choć często niedocenianym instrumentem promocji jest publici-

ty. Polega na bezpłatnym dostępie podmiotu rynku turystycznego do mediów. 

Odbywa się to poprzez publikowane informacji o ważnych wydarzeniach, ofer-

cie usług i atrakcjach danego obiektu turystycznego. Przykładem działań, jakie 

mogłyby zostać podjęte, jest wyznaczenie większej ilości szlaków i dostosowa-

nie niektórych z nich do potrzeb osób niepełnosprawnych lub rodzin z małymi 

dziećmi. Z pewnością zwróciłoby to uwagę lokalnych mediów i stworzyłoby 

przyjazny wizerunek jeziora. 

Promocja dodatkowa polega na intensyfikacji sprzedaży usług poprzez 

system zachęt związanych z kosztami (zniżki, rabaty) oraz dodatkowe korzyści 

wynikające z zakupu określonych usług w określonym czasie. „Decydujący 

wpływ posiada tu odpowiednia infrastruktura turystyczna i oferta, zarówno 

                                                             
6  A. Panasiuk, Polityka turystyczna, red. A. Panasiuk, Szczecin–Kopenhaga 2005, Fundacja 

na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 72. 
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przedsiębiorstw, jak i obszarów”
7
. Aczkolwiek stan infrastruktury turystycznej 

oceniony został jako dobry, rozbudowa niektórych obiektów mogłaby korzyst-

nie wpłynąć na liczbę turystów odwiedzających to miejsce. Zaplecze gastrono-

miczne mogłoby zostać rozszerzone o większą liczbę barów lub restauracji. 

Oznaczałoby to także większy wybór możliwości i zaspokojenie potrzeb więk-

szej liczby turystów. Jednocześnie umożliwiłoby pełne wykorzystanie szans, ja-

kie niesie ze sobą ten instrument promocyjny.  

Istotnym elementem promocji dodatkowej jest marketing wystawienniczy 

– udział w targach turystycznych i innych imprezach, podczas których istnieje 

możliwość prezentacji oferty. 

„Mianem sponsoringu określa się dwustronne relacje, w ramach których 

sponsor (obdarowujący) przekazuje środki finansowe lub świadczy inne usługi 

na rzecz wspieranego podmiotu”
8
. W zamian sponsorowany podmiot podejmuje 

działania na rzecz sponsora, które przyczyniają się do osiągnięcia jego celów. 

W ramach sponsoringu Woliński Park Narodowy powinien na przykład udo-

stępnić przewodnictwo dla określonych grup turystycznych. 

Podsumowując, należy stwierdzić, że jest wiele możliwości podniesienia 

atrakcyjności turystycznej Jeziora Turkusowego i oddziaływania na wzrost po-

pytu turystycznego. Aspektem decydującym jest integracja działań w zakresie 

wykreowania i stosowania wspólnego zestawu narzędzi promocyjnych przez 

władze Wolińskiego Parku Narodowego oraz właścicieli istniejących już ele-

mentów infrastruktury turystycznej.  

Podsumowanie 

Omówiona w artykule promocja obszaru wpływa w dużym stopniu na jego 

rozwój oraz wzrost ruchu turystycznego. Skutki tego rozwoju podzielić można 

na dwie kategorie – o charakterze gospodarczym oraz przyrodniczym. 

Całkowity koszt utrzymania obiektu ponosi dyrekcja Wolińskiego Parku 

Narodowego. Skutkiem rozwoju turystyki na tym terenie z punktu widzenia go-

spodarki byłoby więc zwiększenie dochodów parku. To z kolei umożliwiłoby 

lepszą ochronę niektórych obszarów na jego terenie oraz prowadzenie większej 

liczby badań.  

                                                             
7  Ibidem, s. 73. 
8  G. Rosa, Komunikacja i negocjacje w biznesie, WNUS, Szczecin 2009, s. 99. 
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Nieco gorzej sytuacja przedstawiałaby się w kwestii środowiska przyrod-

niczego. Większa liczba turystów oznacza większą liczbę wszelkiego rodzaju 

zniszczeń i odpadków pozostawionych na szlakach i w bezpośrednim sąsiedz-

twie jeziora. Wzmożony ruch na okolicznych drogach powodowałby emisję 

znacznie większej ilości zanieczyszczeń niż dotychczas. Hałas spowodowany 

obecnością ludzi i pojazdów przyczyniłby się do płoszenia chronionych gatun-

ków zwierząt, mających tu swoje siedliska, a zaburzenie równowagi ekologicz-

nej na terenie parku narodowego groziłoby katastrofą.  

Biorąc pod uwagę powyższe argumenty, wzrost ruchu turystycznego na 

tym terenie niesie ze sobą zarówno szanse, jak i wiele zagrożeń.  
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THE IMPORTANCE OF PROMOTING IN THE DEVELOPMENT 

OF TOURISM IN THE WOLIN NATIONAL PARK 

Summary 

The article presents the characteristics and analysis of the use of promotion tools 

in order to stimulate tourism in the Wolin National Park, in particular on Jezioro Turku-

sowe (Turquoise Lake). Basing on the analysis, it has been found that the area, despite 

the huge potential is still poorly promoted. Possible forms of promotion targeted at do-

mestic and foreign tourists have been suggested. 

Translated by Joanna Rosa 
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WŁAŚCIWA KOMUNIKACJA SZANSĄ 

NA ROZWÓJ GOSPODARCZY W REGIONIE 

Wprowadzenie  

Samorządy terytorialne, instytucje otoczenia biznesu oraz przedsiębiorcy 

z podobną siłą oddziałują na gospodarkę, pomimo że każdy z tych podmiotów 

posiada pozornie inne cele i inne środki realizacji postawionych sobie zadań. 

Każdy z nich wnosi określone wartości i każdy jest konieczny do prawidłowego 

rozwoju gospodarczego. Podmioty te powinny mieć świadomość, że tylko 

wspólne działanie, oparte na zasadach partnerskich, może doprowadzić do 

zwielokrotnionych korzyści dla wszystkich zaangażowanych stron.  

Jedną z największych barier rozwoju przedsiębiorczości jest brak odpo-

wiedniej formy komunikacji pomiędzy sektorem publicznym, instytucjami oto-

czenia biznesu oraz przedsiębiorstwami. Brak właściwego przepływu informacji 

hamuje ich rozwój, powoduje nieefektywne wykorzystanie dóbr i oferowanych 

przez nie usług. Niewłaściwy przepływ informacji powoduje trudności w moni-

torowaniu nastrojów gospodarczych przez lokalne władze. Dobry przepływ in-

formacji udoskonali funkcjonowanie wszystkich trzech grup zaangażowanych 

w proces rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, a w konsekwencji doprowadzi do 

zrównoważonego rozwoju gospodarczego.  

Na podstawie szeroko przeprowadzonych studiów empirycznych i literatu-

rowych, a także na podstawie wyników badań ankietowych oraz własnych ob-

serwacji autorka proponuje rozwiązanie mające na celu stworzenie nowego mo-

delu relacji pomiędzy pracownikami lokalnych samorządów, instytucji otocze-



270 Małgorzata Anna Saar 

 

nia biznesu a przedsiębiorcami. Tylko partnerstwo w działaniach pomiędzy ty-

mi podmiotami może doprowadzić do wzajemnego zrozumienia, złamania pa-

nujących stereotypów i przyczynić się do rozwoju przedsiębiorczości w regio-

nach i w gminach.  

Więzi komunikacyjne można usprawnić poprzez stworzenie gospodarki 

sieciowej. We współczesnym świecie zaawansowanych technologii internetowa 

sieć powiązań grup odpowiadających za rozwój lokalnej przedsiębiorczości sta-

je się najlepszym modelem platformy wzajemnej współpracy. Dzięki sieciowe-

mu przepływowi informacji ma ona szansę dotrzeć do wszystkich zaintereso-

wanych odbiorców, pod warunkiem zastosowania odpowiednich narzędzi mar-

ketingowych.  

1. Innowacje w zakresie oddziaływania jednostek samorządu terytorial-

nego na rozwój lokalnej przedsiębiorczości 

Współczesne przedsiębiorstwa i organizacje działają w otoczeniu bardzo 

silnej konkurencji. Aby zapewnić sobie warunki prawidłowego funkcjonowania 

i rozwoju, muszą szybko reagować na zachodzące na rynku zmiany poprzez 

wprowadzanie nowych wyrobów lub nowych technologii wytwarzania produk-

tów. Oznacza to, że przedsiębiorstwa i organizacje powinny kierować się inno-

wacyjnością i pracować nad nowościami, czyli produktami i rozwiązaniami po-

strzeganymi jako nowe. Tylko takie mają szansę konkurować na współczesnym, 

nasyconym dobrami rynku. 

Działalność innowacyjna została opisana przez ustawodawcę jako „zwią-

zaną z przygotowaniem i uruchomieniem wytwarzania nowych lub udoskonalo-

nych materiałów, wyrobów, urządzeń, usług procesów lub metod, przeznaczo-

nych do wprowadzenia na rynek albo do innego wykorzystania w praktyce”
1
. 

Źródeł innowacyjności w lokalnych gospodarkach należy szukać w sie-

ciach zależności pomiędzy przedsiębiorstwami, sektorem publicznym, uczel-

niami wyższymi i innymi instytucjami wspierającymi przedsiębiorczość, a każ-

dy z tych podmiotów może mieć znaczący wpływ na stymulowanie rozwoju in-

nowacji. Od tych trzech zasadniczych grup uczestników procesów innowacyj-

nych zależy efektywność innowacyjności lokalnej gospodarki.  

                                                             
1  Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, 

Dz.U. 2005, nr 179, poz. 144. 
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Pierwsza z wymienionych grup to sektor przedsiębiorstw. Polskie przed-

siębiorstwa charakteryzują się niskim poziomem innowacyjności, co może być 

spowodowane okresem transformacji, podczas którego restrukturyzowano całe 

sektory gospodarki, a powstała luka technologiczna była wypełniana modyfika-

cją działań poprzez zakup maszyn i urządzeń, z pominięciem prowadzenia prac 

badawczo-rozwojowych.  

Drugim zasadniczym uczestnikiem procesów innowacyjnych jest sektor 

instytucji wspierających działania przedsiębiorcze. Instytucjom otoczenia biz-

nesu należy przypisać szczególną rolę w kontekście powiązań i współpracy, po-

nieważ stanowią one istotne dla regionu centra wspierania rozwoju przedsię-

biorczości i konkurencyjności, wpływające m.in. na wzrost świadomości inno-

wacyjnej, transfer wiedzy czy komercjalizację nowych technologii. Przyszłość 

regionu jest uzależniona od aktywności własnych środowisk wyspecjalizowa-

nych w działaniach na rzecz poprawy poziomu innowacyjności oraz wzrostu lo-

kalnej przedsiębiorczości
2
. 

Kolejną grupę stanowi sektor publiczny. Istotną rolę w tym zakresie od-

grywają samorządy terytorialne, a w wymiarze ogólnokrajowym Ministerstwo 

Gospodarki oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz agencje 

rządowe, zwłaszcza Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Agencja 

Rozwoju Przemysłu. Mają one na celu wspieranie i promocję przedsięwzięć 

oraz programów proinnowacyjnych o zasięgu centralnym i regionalnym, 

wspomaganie organów administracji rządowej oraz samorządowej w zbieraniu 

i przetwarzaniu danych o potrzebach gospodarki w zakresie innowacyjności, 

wspieranie instytucji otoczenia przedsiębiorstw działających na rzecz wzrostu 

innowacyjności oraz nadzorowanie, koordynację i wspieranie działań Krajowej 

Sieci Innowacji
3
. 

Wyzwaniem dla gospodarki opartej na wiedzy jest gospodarka sieciowa 

i społeczeństwo sieciowe. Wzajemne relacje pomiędzy sektorem przedsię-

biorstw, instytucji wspierających biznes oraz sektorem publicznym mogą w ten 

                                                             
2  Por. P. Niedzielski, P. Narękiewicz, M. Plucińśki, M. Skweres-Kuchta, Innowacyjność 

i struktury klastrowe w województwie zachodniopomorskim, Transport – Spedycja – Logistyka, 
Szczecin 2008, s. 19.  

3  Krajowa Sieć Innowacji(KSI) to grupa usługodawców w zakresie doradztwa o charakterze 
proinnowacyjnym w ramach Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. 
KSU działa od 1996 r. z inicjatywy Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw (obecnie PARP), na mocy ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej 

Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. 2000, nr 109, poz. 1158, z późn. zm.) powołującej 
PARP.  
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sposób odnaleźć inną, nową formę komunikacji, która doprowadzi do inten-

sywniejszego rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. Dzięki działaniom innowa-

cyjnym przekształcenie istniejących powiązań w sieć może być źródłem no-

wych wartości ekonomicznych i społecznych.  

W nowej gospodarce opartej na wiedzy istotne jest wyczulenie na zmiany 

rynkowe oraz szybkość reakcji na te zmiany, dlatego jest ona tak bardzo powią-

zana z branżą internetową i telekomunikacyjną. Podstawą gospodarki opartej na 

zaawansowanych technologiach jest kapitał intelektualny, który ma często dużo 

większą wartość niż inne aktywa w przedsiębiorstwie. Aby osiągnąć założony 

cel, jakim jest zrównoważony rozwój lokalnej przedsiębiorczości, konieczne są 

inwestycje w kapitał intelektualny, rozbudowę systemu informacji, jego techno-

logii, ale także procedur organizacyjnych. Sektor administracji publicznej i sa-

morządowej ciągle jeszcze postrzegany jest jako nieelastyczny i w wielu dzie-

dzinach funkcjonowania nieefektywny. Szybki przepływ informacji pomiędzy 

podmiotami zaangażowanymi w rozwój lokalnej przedsiębiorczości ma szansę 

to zmienić i doprowadzić do rozwinięcia partnerskich relacji podmiotów reali-

zujących wspólny cel.  

2. Modelowe rozwiązanie w zakresie kreowania rozwoju lokalnego 

Przeprowadzone przez autorkę artykułu w latach 2009–2010 badania an-

kietowe wykazały, że największą barierą rozwoju lokalnej przedsiębiorczości 

jest brak odpowiedniej formy komunikacji pomiędzy sektorem publicznym, in-

stytucjami otoczenia biznesu oraz przedsiębiorstwami. Brak odpowiedniego 

przepływu informacji hamuje rozwój niektórych z tych jednostek, chociażby 

poprzez nieefektywne wykorzystanie dóbr i usług przez nie oferowanych, gdyż 

na rynku jest zbyt mało informacji przekazywanych na ich temat. Niewystarcza-

jąca informacja powoduje brak zainteresowania potencjalnych odbiorców dóbr 

i usług, a jednocześnie samorządy nie mają możliwości stałego i bezpośrednie-

go monitoringu nastrojów gospodarczych na terytorium, za które odpowiadają. 

Dobry przepływ informacji udoskonali funkcjonowanie wszystkich trzech grup 

zaangażowanych w proces rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, a w konse-

kwencji doprowadzi do zrównoważonego rozwoju gospodarczego.  

Lokalna przedsiębiorczość funkcjonuje w systemie otwartym, który posia-

da potrzebę stałych kontaktów gospodarczych ze światem zewnętrznym. Go-

spodarka poddana zostaje wpływom zmian zachodzących w gospodarce świa-
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towej, co powoduje m.in. wzrost konkurencyjności z wymiaru wewnętrznego 

do wymiaru ogólnokrajowego, a nawet globalnego. Skutkiem prowadzenia 

otwartej gospodarki jest poszerzenie wolności podmiotów gospodarczych oraz 

gospodarstw domowych
4
. Aby taka otwarta gospodarka była efektywna, ko-

niecznie należy wprowadzić zmiany w procesie przekazywania komunikatów, 

by przepływ informacji pomiędzy podmiotami odpowiedzialnymi za zrówno-

ważony rozwój gospodarczy był szybki, pełny, wiarygodny i na bieżąco uaktu-

alniany. Warunki prowadzenia działalności gospodarczej, mimo że nie tak bar-

dzo dynamiczne pod kątem wprowadzanych zmian, wymagają znajomości sze-

regu procedur prawnych i organizacyjnych. Przedsiębiorca zakładający bądź 

prowadzący już działalność gospodarczą powinien mieć stałą możliwość kon-

trolowania tych procedur. Szybki dostęp do ofert usług komercyjnych prowa-

dzonych przez stowarzyszenia i izby gospodarcze, a także innych przedsiębior-

ców zaoszczędzi czas na poszukiwania indywidualne i pozwoli poświęcić wię-

cej energii na planowanie działań strategicznych funkcjonowania przedsiębior-

stwa. Instytucje wspierające biznes powinny udostępniać na bieżąco informacje 

o istniejących regionalnych izbach handlowych, stowarzyszeniach, zrzeszeniach 

przedsiębiorców, klastrach, fundacjach i centrach transferu technologii, a także 

realizowanych przez nie projektach, kursach i szkoleniach. Przedsiębiorcy mają 

prawo dostępu do pełnej informacji o ofertach outsourcingu, formach prawnych 

prowadzenia działalności gospodarczej, warunkach i możliwościach zakładania 

przedsiębiorstwa, a także do szybkiego i bezpłatnego dostępu do prawa gospo-

darczego, podatkowego oraz prawa pracy. Ponadto powinni znać zachęty eko-

nomiczne stosowane przez gminy oraz posiadać bieżącą informację na temat re-

alizowanych projektów unijnych, a także odbywających się targach i imprezach 

branżowych. Samorządy terytorialne powinny dostarczać czytelną informację 

na temat ulg i zachęt dla potencjalnych inwestorów, przetargów publicznych, 

procedur prawnych, a także projektów integrujących społeczeństwo lokalne, 

projektów związanych z rozwojem lokalnej przedsiębiorczości oraz szkoleń, 

konkursów i stypendiów organizowanych przez samorząd gminny.  

Modelem usprawniającym więzi komunikacyjne pomiędzy podmiotami 

odpowiedzialnymi za rozwój lokalnej przedsiębiorczości jest stworzenie moż-

liwości swobodnego przepływu informacji pomiędzy przedsiębiorcami, instytu-

cjami otoczenia biznesu oraz jednostkami samorządu terytorialnego. Przykła-

                                                             
4  Por. J. Kleer, Samorząd lokalny: trójkąt współdziałania czy konfrontacji, w: Samorząd lo-

kalny – dobro publiczne, red. J. Kleer, Warszawa 2008, s. 11. 
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dem zorganizowania przepływu informacji pomiędzy podmiotami zaangażowa-

nymi w rozwój lokalnej przedsiębiorczości jest stworzenie gospodarki siecio-

wej. We współczesnym świecie zaawansowanych technologii internetowa sieć 

powiązań grup odpowiadających za rozwój lokalnej przedsiębiorczości będzie 

najlepszym modelem platformy wzajemnej współpracy. Dzięki sieciowemu 

przepływowi informacji ma ona szansę dotrzeć do wszystkich zainteresowanych 

odbiorców, pod warunkiem zastosowania odpowiednich narzędzi marketingo-

wych.  

 

Rys. 1. Model usprawniający więzi komunikacyjne pomiędzy podmiotami odpowie-

dzialnymi za rozwój lokalnej przedsiębiorczości 

Źródło: opracowanie własne.  

Organizacja grup podmiotów tworzących sieć przepływu informacji po-

winna składać się z przedstawicieli podmiotów i instytucji odpowiedzialnych za 

lokalny rozwój gospodarczy. Aby system sprawnie funkcjonował, musi zostać 

zaangażowanych wiele podmiotów z sekcji instytucji otoczenia biznesu, przed-
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siębiorców oraz przede wszystkim samorządów gminnych. Oddelegowani re-

prezentanci poszczególnych grup podmiotów powinni posiadać taką legityma-

cję od przełożonych, aby podejmowane przez nich decyzje były wiążące dla 

projektu, a jednocześnie poparte zaangażowaniem i wiedzą merytoryczną. Po-

wstała w ten sposób sieć centrów kompetencji powinna być w odpowiedni spo-

sób zarządzana, by każdy z podmiotów, posiadając świadomość równoupraw-

nienia w podejmowaniu decyzji, liczył się z koniecznością podporządkowania 

organizacyjnego liderowi organizacji. Aby system był efektywny, wszystkie 

samorządy gminne powinny uczestniczyć w projekcie. Doświadczenia i uwagi 

przedstawicieli instytucji wspierających przedsiębiorczość, a także przedsię-

biorców, którzy mają większą świadomość braków w przepływie informacji niż 

przedstawiciele instytucji samorządowych, będą niezbędne do prawidłowego 

zorganizowania projektu. To przecież przedsiębiorcy kreują przedsiębiorczość, 

a pozostałe podmioty, poprzez regulacje prawne i inne narzędzia oddziaływa-

nia, pomagają bądź przeszkadzają przedsiębiorcom w działaniach biznesowych. 

Każdy z tych podmiotów powinien mieć pełen dostęp do informacji o narzę-

dziach kształtujących i wspomagających prowadzenie działalności gospodar-

czej. Każda z powyższych grup powinna otrzymać pełen pakiet informacji na 

temat bieżących działań i kondycji pozostałych. Taki model zaprezentowany 

jest na rysunku 1.  

Nie należy pomijać faktu, że sprawne i efektywne funkcjonowanie sektora 

publicznego w bezpośredni sposób wpływa na budowanie dobrobytu społecz-

nego. Rola, jaką odgrywa on w gospodarce, w sposób istotny determinuje ko-

nieczność utrzymywania wysokiej efektywności i racjonalności działania. Wła-

ściwy stan sektora publicznego zależy zarówno od „jakości” czynnika ludzkie-

go tam zaangażowanego, jak i poprawnego zarządzania nim
5
. Dlatego też opra-

cowując założenia szczegółowe do zaprojektowania modelowego rozwiązania 

formy przepływu informacji pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, 

instytucjami otoczenia biznesu oraz przedsiębiorstwami w zakresie podnoszenia 

skuteczności rozwoju lokalnego, należy mieć na względzie jakość kadry zaan-

gażowanej w projekt oraz odpowiednie jej zarządzanie.  

                                                             
5  Por. A. Szewczuk, Zarządzanie kadrami w sektorze publicznym oparte na „pojęciu kompe-

tencji”, w: Harmonia finansów publicznych w skali narodowej i europejskiej, red. K. Piotrowska-
Marczak, K. Kietlińska, Warszawa 2007, s. 129. 
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3. Model nowej organizacji komunikacji pomiędzy podmiotami odpowie-

dzialnymi za rozwój lokalnej przedsiębiorczości 

Sektor publiczny wpływa na funkcjonowanie społeczeństwa oraz wszyst-

kich dziedzin życia ekonomicznego. Jego zadaniem jest interweniowanie wów-

czas, gdy zawodzi mechanizm rynkowy. Zarówno działania administracji pu-

blicznej, jak i sektora rynkowego mają swoje słabe strony i nie są w pełni zdol-

ne zapewnić właściwego funkcjonowania rynku, jednocześnie eliminując nega-

tywne zjawiska dotykające społeczeństwo i gospodarkę. Państwo posiada ogra-

niczony zasób wiedzy, co rodzi problemy z rozpoznawaniem potrzeb obywateli 

i ewentualnych reakcji na nie, posiada też ograniczone możliwości kontroli 

działania prywatnych rynków, dlatego istotne jest, aby sektor publiczny ściśle 

współpracował z sektorem prywatnym
6
.  

Dobra komunikacja jest podstawą prawidłowego funkcjonowania nie tylko 

organizacji, niezależnie czy jest to duża korporacja, prywatne przedsiębiorstwo, 

czy administracja publiczna, ale także wszelkich relacji międzyludzkich. Nie-

odpowiednia komunikacja powoduje niezrozumienie i chaos, prowadzi do roz-

kładu organizacji. Wyniki badań przeprowadzone wśród jednostek samorządu 

terytorialnego, organizacji wspierających działalność biznesową oraz przedsię-

biorców
7
 wykazały, że komunikacja pomiędzy tymi trzema grupami, odpowie-

dzialnymi za rozwój lokalnej przedsiębiorczości, jest niewystarczająca. Praca 

nad lepszą komunikacją w dotychczasowej formie może jednak wydać się nie-

wystarczająca, a niektóre kanały przepływu informacji wciąż pozostaną niewy-

korzystane. Wynikiem takiego stanu rzeczy jest fakt, że nie każdy z wymienio-

nych podmiotów poszukuje dostępu do wiedzy, korzystając z tych samych 

przekaźników informacji. Kanały informacyjne sprawdzone i wygodne dla nie-

których, innym mogą wydać się przestarzałe i niefunkcjonalne. Należy wybrać 

taką formę komunikacji z otoczeniem zewnętrznym, która będzie najefektyw-

niejsza w kontekście docelowej grupy odbiorców tej informacji. Każdy 

z opisywanych podmiotów komunikuje się między sobą. Zwykle taka komuni-

kacja odbywa się poprzez zamieszczanie informacji na stronie internetowej 

każdego z podmiotów, ogłoszenia prasowe oraz wykorzystanie innych form do-

tarcia do klienta poprzez formy marketingowe. Komunikacja przez sieć interne-

                                                             
6  B. Filipiak, Strategie finansowe jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 2008.  
7  M. Saar, Narzędzia oddziaływania samorządu terytorialnego na rozwój lokalnej przedsię-

biorczości, praca doktorska, Szczecin 2010.  
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tową, jeśli będzie odpowiednio rozpropagowana, będzie skondensowaną formą 

wszystkich poszukiwanych produktów i usług, docierając jednocześnie do naj-

większej liczby odbiorców. Komunikacja odbywa się na poziomie wszystkich 

trzech grup podmiotów, a każdy z nich zarówno wysyła informacje do pozosta-

łych partnerów, jak też ich poszukuje. Zależności te zostały przedstawione na 

rysunku 2. 

 

Rys. 2. Poziomy komunikacji pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w rozwój lokal-

nej przedsiębiorczości 

Źródło: opracowanie własne. 

Przedsiębiorcy zgłaszają zapotrzebowanie na usługi świadczone przez in-

stytucje otoczenia biznesu, takie jak szkolenia, doradztwo, potrzebę działania 

w grupie, potrzebę wsparcia przed ciałami decyzyjnymi, w tym przed sektorem 

publicznym. Od jednostek samorządu terytorialnego oczekują wsparcia i uła-
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twień proceduralnych oraz rozwoju infrastruktury technicznej i społecznej nie-

zbędnej do prowadzenia działalności gospodarczej. Instytucje otoczenia biznesu 

oferują przedsiębiorcom swoje usługi, ale jednocześnie oczekują dialogu na te-

mat ich zapotrzebowania, by móc jak najoptymalniej dopasować swoją ofertę. 

Potrzebują one przedsiębiorców, ponieważ dzięki ich aktywności, płaconym 

składkom i opłatom funkcjonują. Instytucje te współdziałają również z samo-

rządami terytorialnymi i wzajemnie komunikują swoje oczekiwania. Przygoto-

wują też raporty i opracowania dla jednostek administracji, prowadzą w zależ-

ności od zapotrzebowania kursy i szkolenia dla urzędników rządowych i samo-

rządowych, a także pobierają za swoje usługi odpowiednią zapłatę. Korzyścią 

dla jednostek administracyjnych jest aktualna informacja na temat sytuacji ryn-

kowej w obszarze ich funkcjonowania oraz dobrze wyszkolona kadra. Jednostki 

administracji publicznej oczekują informacji na temat gospodarki lokalnej nie 

tylko od instytucji otoczenia biznesu, ale również bezpośrednio od przedsię-

biorców. Tylko rzetelna i szybka informacja pozwoli samorządom stworzyć od-

powiednią ofertę dla sektora przedsiębiorstw w zakresie rozbudowy infrastruk-

tury oraz zmian w wysokości podatków i opłat lokalnych.  

Aby osiągnąć założony cel, jakim jest polepszenie komunikacji pomiędzy 

powyższymi podmiotami, niezbędna jest poprawa wewnętrznych procesów, 

które tę komunikację kształtują. Poprawa ta uwzględnia kluczowe działania 

wewnętrzne skoncentrowane na procesach, które pozwalają osiągnąć założone 

cele rynkowe. Działania te powinny przebiegać według wewnętrznego łańcucha 

wartości, począwszy od procesów innowacyjnych, polegających na zidentyfi-

kowaniu obecnych i przyszłych potrzeb poszczególnych grup zaangażowanych 

w proces oraz nowych sposobów zaspokajania tych potrzeb, a skończywszy na 

procesach operacyjnych w postaci wytwarzania określonych usług i dostarcza-

nia ich zainteresowanym podmiotom. W stosunku do wszystkich procesów nie-

zbędne jest określenie celów i dokonywanie periodycznie pomiarów ich efek-

tywności, obejmujących zaangażowane w nie komórki organizacyjne.  

Właściwa komunikacja w gospodarce ma służyć takiemu przepływowi in-

formacji, aby przedsiębiorcy mieli pełną wiedzę na temat usług i możliwości 

wsparcia przez instytucje otoczenia biznesu i samorządy lokalne. Informacja 

przekazywana łączami sieciowymi, przy odpowiedniej formie marketingu, jest 

najskuteczniejsza i najefektywniejsza. Wybór odpowiednich instrumentów 

promocji jest zależny od założonego budżetu, a wewnętrzne działania powinny 

być odpowiednio skoordynowane i zarządzane. Należy pamiętać, że każde dzia-
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łanie powinno być kontrolowane i cyklicznie badane w celu określenia, czy do-

brane techniki przekazu informacji są wystarczające oraz czy spełniają wyma-

gane założenia.  

Sukces organizacji w coraz większym stopniu zależy od zdolności twór-

czych i innowacyjnych. Kreatywność i innowacje umożliwiają wprowadzanie 

nowych technologii, nowych produktów, odkrywanie nowych rynków, a także 

pozwalają rozwiązywać problemy organizacyjne oraz efektywniej wykorzysty-

wać istniejące w organizacjach zasoby. Twórcze myślenie i innowacje stanowią 

wielką wartość, a organizacje powinny tworzyć odpowiednie warunki do ich za-

istnienia i rozwoju. Szczególną rolę do odegrania ma kultura organizacyjna, 

która może wpływać na stopień, w jakim kreatywność i innowacje są stymulo-

wane w organizacji. Kultura organizacyjna może stymulować lub utrudniać kre-

atywność i innowację. Działania takie odbywają się poprzez: rekrutację i selek-

cję ludzi z cechami kreatywności, wymóg uczestnictwa personelu w podejmo-

waniu decyzji, wprowadzanie standardów efektywnej pracy oraz otwartą komu-

nikację polegającą na dawaniu informacji zwrotnych
8
. 

Dzięki zachodzącym zmianom w systemach pracy tworzone są warunki do 

inspirowania twórczych, przedsiębiorczych postaw, między innymi dzięki 

spłaszczaniu struktur, gdyż one najbardziej sprzyjają przedsiębiorczemu myśle-

niu i działaniu oraz innowacjom. Innowacje nie rozwijają się w organizacjach 

zarządzanych autorytarnie. Nieelastyczne organizacje o tradycyjnej, hierar-

chicznej strukturze nie mogą dostatecznie szybko dostosowywać się do zacho-

dzących zmian i przeszkadzają w budowaniu bliższych relacji z odbiorcami.  

Rozwijanie innowacji w organizacji wymaga takiego stylu zarządzania, 

który optymalizuje odpowiednią aktywność i dba o ukierunkowanie jej na wła-

ściwe cele, ale równocześnie przekazuje odpowiedzialność za konkretne rezul-

taty osobom bezpośrednio uczestniczącym w poszczególnych pracach
9
.  

W każdej organizacji obsługiwani klienci są elementem kluczowym dla 

pozycji rynkowej przedsiębiorstwa. W przypadku stworzenia formy komunika-

cji pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w proces komunikacji służący roz-

wojowi lokalnej przedsiębiorczości klientem tym są głównie przedsiębiorstwa. 

Klient jest ostatecznym weryfikatorem skuteczności i efektywności funkcjono-

                                                             
8  Por. S. Waszczak, Kultura organizacyjna a innowacyjność i kreatywność pracowników, w: 

Innowacje zarządcze w biznesie i sektorze publicznym, red. H. Bieniok, T. Kraśnicka, Katowice 
2008, s. 405. 

9  A. Kreuter, M. Waner, Czynniki sprzyjające innowacyjności, „Zarządzanie na Świecie”, 
1998, nr 12, s. 28. 
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wania organizacji. Na proces decyzyjny klienta wpływa całkowita wartość 

funkcjonowania firmy w zakresie oferty produktowej lub usługowej, sprawność 

obsługi i efektywność systemu komunikacji. Dla kształtowania pożądanej pozy-

cji organizacji na rynku kluczowe jest poznanie determinant decyzji nabyw-

czych klientów. Dlatego organizacje podejmują starania w celu zgromadzenia 

jak największej ilości informacji o klientach. Tylko odpowiednio wysoki po-

ziom satysfakcji ze współpracy prowadzi do podtrzymania kontaktów, pona-

wiania zakupów, a w rezultacie lojalności odbiorcy wobec dostawcy. Stąd bu-

dowanie długookresowych i trwałych relacji pomiędzy poszczególnymi pod-

miotami uczestniczącymi w procesie rozwoju gospodarczego powinno być 

szczególnym przedmiotem ich zainteresowania.  

W ramach budowania społeczeństwa informacyjnego Unia Europejska re-

alizuje wiele programów rozpowszechniających rozwój gospodarki elektronicz-

nej. Internet zapewnia sprawną komunikację pomiędzy przedsiębiorstwem 

a klientem. Dzięki nowoczesnym technologiom więcej informacji dostarcza-

nych jest do większej liczby klientów. Daje to również możliwość oszczędności 

czasu w pozyskiwaniu informacji.  

Za pomocą internetowych rozwiązań sieciowych rozwój lokalnej przedsię-

biorczości może być efektywnie monitorowany przez każdą zainteresowaną 

stronę biorącą udział w tym procesie. Wysoki poziom intensywności komuni-

kowania, jaki można osiągnąć za pomocą Internetu, jest niemożliwy na innej 

płaszczyźnie komunikowania się, a jednocześnie wpływa na jakość i trwałość 

istniejących więzi pomiędzy podmiotami gospodarczymi.  
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PROPER COMMUNICATION – AS A CHANCE 

FOR THE REGION ALL DEVELOPMENT 

Summary 

The article is an attempt of a synthesis and specifying model solutions regarding 

the innovative actions how to improve effectiveness of influence of local government 

into local entrepreneurship. The presented solutions involve different groups responsi-

ble for economical development of regions. The solutions concern technological 

processes, matching products to market needs, and also systems of management and or-

ganizations among companies, administrative units and business associations institutes. 

The human factor is also very important to create a positive relation between local ad-

ministration and entrepreneurs.  

It is necessary to create a model that upgrades the communication ties between 

subjects responsible for development of local entrepreneurship. There should be a pos-

sibility of free movement of information between local administration, entrepreneurs 

and business support associations. One of the solutions is to create an IT tool – as 

a common platform of cooperation between the subjects involved into development of 

local entrepreneurship. Thanks to the well organized network the information can reach 

all the interested recipients, if only the appropriate marketing instruments are adopted. 

Translated by Małgorzata Anna Saar 
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ROLA GMINNYCH SAMORZĄDÓW W BUDOWANIU 

PŁASZCZYZN WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ 

A WSPÓŁCZESNE FORMY ORGANIZACJI PRZESTRZENI 

Wprowadzenie 

Najważniejszym celem, jaki przyświeca wszelkiego rodzaju inicjatywom 

podejmowanym przez włodarzy gminnych jednostek terytorialnych, jest przede 

wszystkim zaspokajanie zbiorowych potrzeb lokalnych odbiorców. Przejawia 

się to w głównej mierze w racjonalnym i ogólnospołecznie akceptowanym spo-

sobie zarządzania lokalną przestrzenią, stwarzaniu możliwości permanentnego 

rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych 

obywateli, potrzeb w sferze infrastruktury technicznej, gwarancji świadczenia 

na zadowalającym poziomie usług o charakterze kulturowym, oświatowym, 

bezpieczeństwa wewnętrznego, opieki społecznej, ochrony zdrowia, ładu eko-

logicznego itp.  

Istotnym elementem realizacji założeń jest przyjęta postawa władz samo-

rządowych wobec gospodarujących podmiotów i aspiracji przedsiębiorczych 

lokalnej społeczności. „Organy samorządów gmin, mając możliwość wyzna-

czania kierunków rozwoju w sposób samorządny, realizują koncepcje o charak-

terze społeczno-gospodarczym, rozplanowują odpowiednie przedsięwzięcia 

oraz wykonują zadania ze sfery administracji publicznej”
1
. W następstwie po-

                                                             
1  Por. M. Niedziółka, Przedsiębiorczość gminy a rozwój regionalny, w: Przedsiębiorczość 

a rozwój regionalny w Polsce, red. K. Kuciński, Difin, Warszawa 2010, s. 32. 
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wstają różne formy organizacji przestrzeni, sprzyjające lokalnym włodarzom 

w lepszym kierowaniu i koordynacji życia gospodarczego i społecznego. 

Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie działań, dzięki którym gmin-

ne samorządy tworzą obszar kooperacji, płaszczyznę współpracy gospodarczej 

dla przedsiębiorców, mieszkańców, organizacji i jednostek naukowo-

badawczych, jak również ukazanie niosących za sobą implikacji w sposobie go-

spodarowania lokalną przestrzenią. 

1. Istota działań samorządów lokalnych w inicjowaniu współpracy gospo-

darczej 

Obecnie widoczne jest rosnące znaczenie przestrzeni terytorialnej 

w aspekcie rozwiązywania problemów nurtujących lokalne wspólnoty. Prze-

strzeń, która niejednokrotnie charakteryzowana jest jako rzadkie, niepomnażal-

ne, ograniczone i zagrożone dobro ekonomiczne, wymaga nowego podejścia 

w sposobie jej gospodarowania
2
 (rysunek 1).  

                                                             
2  Szerzej na ten temat: M. Trojanek, Władza lokalna a efektywność inwestycji, w: Przedsię-

biorczość w gminach. Stymulowanie inwestycji, red. E. Wysocka, Zachodnie Centrum Organiza-

cji, Warszawa–Poznań–Zielona Góra 1996, s. 125; E. Wojciechowski, Zarządzanie w samorządzie 
terytorialnym, Difin, Warszawa 2003, s. 46–47. 
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Rys. 1. Ekonomiczne funkcje samorządu gminnego 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: M. Kogut-Jaworska, Instrumenty interwen-

cjonizmu lokalnego w stymulowaniu rozwoju gospodarczego, CeDeWu, War-

szawa 2008, s. 45. 

Piastowanie przez gminę szeregu strategicznych dla rozwoju lokalnego 

funkcji ma bezpośrednie powiązanie z kategorią oddziaływań na struktury 

przedsiębiorczości i określane jest mianem „interwencjonizmu samorządowe-

go”
3
. Cel nadrzędny (czyli zaspokajanie potrzeb lokalnych odbiorców) może 

być realizowany wyłącznie poprzez stworzenie takiego środowiska samorządo-

                                                             
3  Lokalny interwencjonizm samorządowy powinien zmierzać do osłabienia niedomagań lo-

kalnych rynków oraz ich więzi z rynkami ponadlokalnymi, a także do korygowania negatywnych 
dostosowań strukturalnych na lokalnych rynkach, tak aby wprowadzić gminę na długofalową 
ścieżkę restrukturyzacji i dynamicznego rozwoju. Szerzej: A. Sztando, Kryteria interwencjonizmu 
lokalnego na przykładzie wybranych gmin, w: Przedsiębiorczość i innowacyjność jako czynnik 

rozwoju regionalnego i lokalnego, red. W. Kosiedowski, Włocławskie Towarzystwo Naukowe, 
Włocławek 2002, s. 210. 
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wego w jednostce terytorialnej, które będzie łącznie stymulować lokalną przed-

siębiorczość. Panująca atmosfera sprzyjać ma nie tylko istniejącym w gminie 

podmiotom gospodarczym, ale również zachęcać zewnętrznych inwestorów do 

podjęcia aktywności na terenie gminy, przyciągać wysoko wykwalifikowaną 

kadrę pracowniczą oraz nowoczesne instytucje usługowe
4
. Stymulowanie roz-

woju lokalnego sektora gospodarczego polega więc przede wszystkim na roz-

poznawaniu potrzeb poszczególnych podmiotów i wychodzeniu tym potrzebom 

naprzeciw; w tym w szczególności na
5
: 

a) ustalaniu hierarchii celów, które gmina powinna osiągnąć w bliższej 

i dalszej perspektywie, 

b) dokonywaniu oceny zasobów organizacyjnych gminy, 

c) cyklicznym dokonywaniu ocen zachodzących w gminie przemian, 

d) osiąganiu odpowiedniej sprawności działania w strukturach samorzą-

dowych. 

Kreując warunki do działalności gospodarczej, samorząd gminy powinien 

podejmować różnokierunkowe działania, do których należą przede wszystkim
6
: 

a) koordynacja podmiotów gospodarujących na danym terenie w celu re-

alizacji przez nie maksimum korzyści dla całego systemu, 

b) rozwiązywanie sprzeczności i konfliktów, które mogą się pojawić 

między zróżnicowanymi podmiotami lokalnymi, 

c) inicjowanie przedsięwzięć gospodarczych, korzystnych z punktu wi-

dzenia harmonizacji rozwoju, 

d) inicjowanie współpracy między przedsiębiorcami, instytucjami oto-

czenia biznesu, organizacjami konsumenckimi, 

e) kreowanie korzystnych warunków do powstawania i rozwoju przed-

siębiorstw na terytorium gminy. 

Zaznaczyć przy tym należy, że kreowanie przedsiębiorczości wymaga 

obecności sprawnie funkcjonujących instytucji lokalnych, które wspierają ich 

rozwój. Zadaniem jednych jest pomoc przedsiębiorcom w inicjowaniu nowych 

                                                             
4  Por. A. Sztando, Struktura programów lokalnej polityki gospodarczej małych gmin, w: 

Funkcjonowanie samorządu terytorialnego – doświadczenia i perspektywy, t. 1, red. S. Dolata, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 1998, s. 377. 

5  A. Szewczuk, Pragmatyczna misja samorządu terytorialnego w kształtowaniu rozwoju lo-
kalnego, w: Społeczno-gospodarcze aspekty kreowania rozwoju lokalnego, red. B. Filipiak, Fun-
dacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005, s. 10; T. Domański, Strategiczne 
planowanie rozwoju gospodarczego gminy, Hamal Books, Warszawa 2000, s. 22. 

6  B. Słomińska, Gmina w procesach stymulowania przedsiębiorczości, „Samorząd Teryto-
rialny” 2007, nr 3, s. 20. 
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przedsięwzięć gospodarczych, pomoc w pozyskiwaniu kapitału dla organizują-

cych się firm (np. agencje rozwoju lokalnego, fundusze pożyczkowe, poręcze-

niowe). Inne prowadzą działalność konsultacyjno-doradczą dla już istniejących 

przedsiębiorstw, polegającą na pomocy w bieżącym zarządzaniu, opracowywa-

niu strategii rozwojowych bądź wdrażaniu różnego typu innowacji w praktyce 

tych przedsiębiorstw
7
. Natomiast celem powoływania inkubatorów przedsię-

biorczości, parków technologicznych oraz stref przedsiębiorczości jest tworze-

nie warunków dla potencjalnych inwestorów. Lokalizujące się w nich przedsię-

biorstwa korzystają z infrastruktury technicznej, obsługi biurowej oraz księgo-

wej. W pomocy wszystkich wymienionych instytucji otoczenia biznesowego 

mogą uczestniczyć również gminy. Lokalne samorządy mają możliwość samo-

dzielnego zakładania lub też współfinansowania agencji rozwoju lokalnego, in-

kubatorów przedsiębiorczości, centrów wspierania biznesu, jak również lokal-

nych funduszy poręczeń
8
. 

W celu stymulowania pożądanych zachowań u poszczególnych podmio-

tów organy samorządu (prócz korzystania z instrumentów prawno-

administracyjnych czy ekonomiczno-finansowych) powinny prowadzić zakro-

joną na szeroką skalę politykę informacyjno-promocyjną. Dla gospodarujących 

podmiotów konieczna jest bowiem pełna wiedza na temat bieżących decyzji lo-

kalnych władz, a dla potencjalnych inwestorów świadomość warunków realiza-

cji inwestycji (wiedza o ewentualnych korzyściach finansowych, istniejącej in-

frastrukturze technicznej, organizacyjnej itp.). 

2. Czynniki lokalizacji a współczesne formy organizacji przestrzennej go-

spodarki 

Samorządy gmin, chcąc wypracować jak najlepszy klimat dla przedsię-

biorczości na swoim terenie, podejmują szereg działań mających na celu m.in. 

ograniczanie barier organizacyjnych, kapitałowych, koordynację współpracy 

lokalnych instytucji otoczenia biznesu oraz wykorzystanie narzędzi marketingu 

terytorialnego. Niejednokrotnie konsekwencją realizowania (na terenie kilku są-

siadujących ze sobą gmin) zbieżnych polityk tworzenia zachęt infrastruktural-

                                                             
7  Por. Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce regionu, red. M. Strużycki, PWE,  

Warszawa 2004, s. 208. 
8  J. Hryniewicz, Ogólne prawidłowości rozwoju gospodarczego Polski w przekroju teryto-

rialnym, „Samorząd Terytorialny” 1996, nr 7–8, s. 7. 
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nych, instytucjonalnych i ekonomicznych jest zaistnienie współpracy gospodar-

czej, ale w wymiarze regionalnym (wykraczającej poza obszar administracyjny 

jednej gminy). 

Gros podmiotów gospodarczych oraz jednostek badawczo-rozwojowych, 

podejmując decyzję o lokalizacji na danym obszarze, bierze pod uwagę nie je-

den, lecz kilka czynników. Wraz z upływem czasu, ze zmianami technologicz-

nymi, rozbudową infrastruktury transportowo-komunikacyjnej, eksploatacją za-

sobów naturalnych itp. poszczególne czynniki lokalizacji stopniowo tracą na 

znaczeniu, a inne zyskują. Pojawiają się również nowe czynniki, które aktualnie 

determinują lokalizację poszczególnych przedsięwzięć gospodarczych i spo-

łecznych. „Czynniki lokalizacji nie są więc ani zbiorem zamkniętym, ani tym 

bardziej elementem stałym w gospodarce przestrzennej. Na przestrzeni ostat-

nich kilkudziesięciu lat można zauważyć permanentny wzrost znaczenia no-

wych czynników, dotąd niedostrzegalnych zarówno przez decydentów, jak i ba-

daczy”
9
. 

Ostateczna decyzja o wyznaczeniu nowej lokalizacji dla danego przedsię-

wzięcia wymaga przede wszystkim zgromadzenia i przetworzenia szczegóło-

wych informacji przestrzennych. Po uwzględnieniu zgromadzonych danych, jak 

i wcześniej ustalonych wymogów lokalizacyjnych decydent poszukuje miejsca 

spełniającego wyznaczone kryterium. „Ograniczanie barier gospodarczych 

i nieustanne procesy integracyjne w europejskiej, jak i światowej gospodarce 

sprawiają, że znacznie zwiększa się mobilność (ruchliwość) kapitału. Obecnie 

bardziej konkurencyjne i przyciągające więcej kapitału są te miasta i regiony, 

które oferują dogodniejsze warunki lokalizacyjne dla inwestycji, produkcji 

i usług”
10

. W tym celu powstają m.in. technopolie, specjalne strefy ekonomicz-

ne (SSE), a także parki naukowe i technologiczne. 

1. Specjalne strefy ekonomiczne – to wydzielone obszary oferujące ko-

rzystniejsze niż gdzie indziej warunki prowadzenia działalności go-

spodarczej. Są one istotnym elementem poprawy konkurencyjności go-

spodarki lokalnej, regionalnej i krajowej
11

. 

                                                             
9  Por. W. Dziemianowicz, Kapitał zagraniczny a rozwój lokalny i regionalny w Polsce, „Stu-

dia Regionalne i Lokalne” 1997, s. 16. 
10  R. Domański, Gospodarka przestrzenna. Podstawy teoretyczne, PWN, Warszawa 2007, 

s. 85–86. 
11  W. Jarczewski, Pozyskiwanie inwestorów do gmin, ABC a Wolters Kluwer business, War-

szawa 2007, s. 72. 
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2. Technopolia (technopolis) – to obszary, w których koncentruje się 

działalność innowacyjna pod względem technologicznym; są to miasta, 

okręgi przemysłowe najnowszej generacji, w których koncentrują się 

parki technologiczne i parki naukowe, będące miejscem generowania 

wielu wynalazków i innowacji. Główna gałąź przemysłu to przemysł 

wysokich technologii – high-tech. Obejmuje takie dziedziny jak elek-

tronika, lotnictwo (także przemysł pojazdów kosmicznych), przemysł 

chemiczny, farmaceutyczny, precyzyjny i optyczny
12

. 

3. Park technologiczny (także park naukowo-technologiczny, techno-

park) – zespół wyodrębnionych nieruchomości wraz z infrastrukturą 

techniczną, utworzony w celu dokonywania przepływu wiedzy i tech-

nologii pomiędzy jednostkami naukowymi a przedsiębiorcami. Na ich 

terenie znajdują się zazwyczaj inkubatory technologiczne
13

. 

4. Park naukowy – instytucja zarządzana przez specjalistów, których 

głównym celem jest promowanie kultury innowacyjnej oraz konkuren-

cyjności instytutów naukowo-badawczych i firm zrzeszonych w parku. 

Park zarządza procesem przepływu wiedzy i technologii między uczel-

niami, instytucjami naukowo-badawczymi i przedsiębiorstwami. 

Sprzyja również powstawaniu i rozwojowi firm innowacyjnych, oferu-

jąc możliwość inkubacji i wsparcie procesów tworzenia firm typu spin-

off . Park naukowy pełni funkcje zbliżone do parku technologicznego, 

jednak produkcja w nim prowadzona ogranicza się do produkcji proto-

typowej. 

Obok instytucji parku technologicznego funkcjonują także: park przemy-

słowy i park przemysłowo-technologiczny. Pojęcia te stosuje się w zależności 

od przyjętego profilu działalności lub specjalizacji. 

1. Park przemysłowy – to zespół wyodrębnionych nieruchomości wraz 

z infrastrukturą techniczną, umożliwiający prowadzenie działalności 

gospodarczej na preferencyjnych warunkach14. 

Lokalizacyjne wymagania przedsiębiorstw i organizacji gospodarczych, 

które poszukują nisz dla swojego kapitału, są jednak różne i zależą od rodzajów 

projektowanej działalności. Miasta i regiony różnicują więc udogodnienia dla 

potencjalnych inwestorów. Większe szanse pozyskania inwestorów mają te 

                                                             
12  http://pl.wikipedia.org/wiki/Technopolis (15.06.2011). 
13  http://pl.wikipedia.org/wiki/Park_technologiczny (15.06.2011). 
14  Ibidem. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Miasta
http://pl.wikipedia.org/wiki/Park_technologiczny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Park_naukowy
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z nich, które rozwinęły zróżnicowaną infrastrukturę gospodarczą i zróżnicowa-

ne funkcje usługowe
15

. 

Molle i Verkennis zestawili kombinacje czynników, które są rozważane 

podczas poszukiwania lokalizacji dla nowych inwestycji w różnych dziedzinach 

gospodarki; i tak np.
16

: 

a) przemysł przetwórczy – stawia wysokie wymagania systemowi trans-

portu i łączności (głównie ze względu na tendencję do koncentracji 

produkcji i powstawania ośrodków obsługujących rozległe obszary); 

ośrodki osadnicze, chcące sprostać rosnącym wymaganiom tego prze-

mysłu (szczególnie w zakresie jakości pracy), muszą przede wszystkim 

rozwijać system kształcenia i przekwalifikowywania pracowników; 

b) dystrybucja, która współcześnie oddziela się od produkcji, a w przy-

padku której ważnym czynnikiem lokalizacji jest powiązanie z głów-

nymi drogami transportowymi i systemami łączności. Dużą zaletą jest 

również bliskość wielkich portów morskich; 

c) europejskie ośrodki zarządzania koordynujące działalność grup przed-

siębiorstw zlokalizowanych w różnych krajach – są znakiem czasu we 

współczesnej gospodarce, a czynnikiem lokalizacyjnym są przede 

wszystkim dogodne połączenia lotnicze, usługi telekomunikacyjne 

i w coraz wyższym stopniu jakość środowiska przyrodniczego i wa-

runków życia; 

d) sektor usługowy – obejmuje zróżnicowane działalności, ale wymaga-

nia w tym sektorze są podobne do stawianych przez zaawansowane ga-

łęzie przemysłu przetwórczego, czyli bliskość rynku, jakość pracy, in-

frastruktura, przyjemne środowisko życia. 

Wyszczególniając czynniki lokalizacji przemysłu zaawansowanych tech-

nologii, należy pamiętać, iż ten rodzaj przemysłu cechuje się przede wszystkim 

rozległą kooperacją z wieloma zakładami podobnych branż, wysokimi kosztami 

funkcjonowania, wynikającymi m.in. z bardzo wysokich kosztów badań na-

ukowych (leżących u podstaw tej gałęzi przemysłu), ciągłej konieczności prze-

prowadzania modernizacji i unowocześniania produkcji (ze względu na liczną 

konkurencję), zatrudniania wysoko wykwalifikowanej kadry (w produkcji, dzia-

                                                             
15  R. Domański, Gospodarka przestrzenna. Podstawy teoretyczne, op. cit., s. 86. 
16  Ibidem, s. 86. 
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łach zbytu i obsługi serwisowej). Wszystkie te cechy sprawiają, że warunki lo-

kalizacji tego rodzaju przemysłu są dość specyficzne i dotyczą głównie
17

: 

a) bliskiego sąsiedztwa wyższych uczelni i innych placówek naukowo-

badawczych prowadzących badania innowacyjne i kształtujących ka-

dry, 

b) możliwości swobodnej kooperacji z zakładami podobnych branż, 

c) dużych nakładów na badania podstawowe, modernizację produkcji, te-

stowanie nowych wyrobów, 

d) dobrej infrastruktury komunikacyjnej, ułatwiającej szybki kontakt kon-

struktorów z innymi ośrodkami, 

e) blisko położonych lotnisk, 

f) czystego środowiska, niezbędnego w procesach technologicznych, np. 

czyste powietrze przy produkcji półprzewodników, 

g) atrakcyjnego krajobrazu i klimatu wpływającego na intensywność 

i efektywność pracy umysłowej. 

Przytoczone wyznaczniki sprawiają, że przemysły high-tech znajdują naj-

lepsze warunki na dalekich peryferiach wielkich aglomeracji okręgów przemy-

słowych albo na terenach rolniczych, które są dobrze skomunikowane z dużymi 

ośrodkami miejskimi. Wysokie koszty własne powodują natomiast, że przemysł 

ten powstaje głównie w krajach wysokorozwiniętych, posiadających duże zaso-

by kapitałowe i naukowe. Niemniej jednak na skutek wyraźnego zróżnicowania 

etapów procesu produkcyjnego wystąpiły widoczne zmiany w zasadach lokali-

zacji tego typu zakładów. A mianowicie – w krajach wysokorozwiniętych pozo-

staje I etap produkcji, tj. badania naukowe oraz opracowanie materiałowej, 

a także początkowej fazy produkcji. Natomiast automatyczne wytwarzanie pół-

produktów, ich montaż i testowanie często odbywają się przy wykorzystaniu ta-

niej siły roboczej w krajach słabo rozwiniętych
18

. 

Nawiązując do zaprezentowanych czynników lokalizacji dla przemysłu hi-

gh-tech, można pokusić się o twierdzenie, iż na obszarze Polski także mogłyby 

powstać technopolia. Nie tylko na peryferiach bardzo dobrze rozwiniętego 

Okręgu Warszawskiego czy też Górnośląskiego i Krakowskiego Okręgu Prze-

mysłowego, ale również na terenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego. 

Choć ten ostatni wymaga jeszcze wielu nakładów kapitałowych, aby dorównać 

                                                             
17  Por. J. Kop, M. Kucharska, E. Szkurłat, Geografia społeczno-ekonomiczna. Podręcznik, 

PWN, Warszawa 2009, s. 194–197. 
18  Ibidem. 
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największym okręgom przemysłowym w kraju, to jednak nieustanny wysiłek 

zarówno lokalnych,, jak i regionalnych włodarzy, a także przedstawicieli świata 

nauki i biznesu przynosi wymierne rezultaty. 

Oprócz istniejącego od 2000 roku Szczecińskiego Parku Naukowo-

Technicznego
19

 na obszarze aglomeracji szczecińskiej funkcjonuje od 2005 ro-

ku Goleniowski Park Przemysłowy, stanowiący podstrefę Kostrzyńsko-

Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Ponadto na terenie gminy Gryfino 

(wchodzącej w skład aglomeracji szczecińskiej) powstać ma Regionalny Park 

Przemysłowy w Gardnie
20

. Równie znaczącym wydarzeniem dla dalszego roz-

woju regionu było podpisanie umowy pomiędzy marszałkiem województwa 

a władzami Uniwersytetu Szczecińskiego, jako jednego z beneficjentów Regio-

nalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 

2010–2013, w ramach projektu „SERVICE INTER-LAB Centrum Transferu 

Wiedzy i Innowacji dla Sektora Usług”
21

. 

Podsumowanie 

Władze samorządowe, których jednym z nadrzędnych celów jest stymulo-

wanie lokalnego rozwoju, stają wobec konieczności skutecznego rozwiązywa-

nia problemów natury społeczno-gospodarczej i ekologiczno-przestrzennej. 

Nieustanna koordynacja procesów rozwojowych wymaga od lokalnych włoda-

rzy m.in. racjonalnego gospodarowania budżetem, umiejętności w pozyskiwa-

niu zewnętrznych środków finansowych na realizację przedsięwzięć rozwojo-

wych, przeciwdziałania lokalnym konfliktom, ochrony interesu publicznego, 

dbałości o środowisko naturalne itp., uwzględniając przy tym optymalne i pla-

nowe zarządzanie gminną przestrzenią, która zapewni osiągnięcie pożądanego 

                                                             
19  http://pl.wikipedia.org/wiki/Szczeci%C5%84ski_Park_Naukowo-Technologiczny 

(15.06.2011). 
20  9 listopada 2010 r. gmina Gryfino otrzymała od marszałka woj. zachodniopomorskiego bli-

sko 22 mln zł na uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Gardnie. Obszar ten, będący do niedawna 

terenem rolnym, ma zostać skanalizowany i podłączony do oczyszczalni ścieków. W planach jest 
doprowadzenie wody i prądu oraz wybudowanie nowych dróg dojazdu. Koszt inwestycji ma wy-
nieść ponad 40 mln zł.  

21  SERVICE INTER-LAB ma zapewnić dostęp do nowoczesnej kompleksowej wiedzy, a tak-
że wykorzystanie zasobów uczelni, w tym usług badawczych i konsultingowych w procesach biz-
nesowych. Do dyspozycji przedsiębiorców będą bazy informacji rynkowej wskazujące tendencje 
rozwojowe globalnych rynków usług. Łączny budżet projektu wyniesie 68 mln zł. Zostanie on 
sfinansowany w 75 % z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomor-

skiego (51 mln zł), pozostałe 25 proc. stanowić będzie wkład własny Uniwersytetu Szczecińskie-
go; szerzej: http://www.wzieu.pl/?y=900&numer=320 (28.09.2010). 
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ładu. Wymaga to od władz samorządowych nie tylko stosowania adekwatnych 

do zmieniających się uwarunkowań i możliwości rozwoju metod zarządzania, 

ale przede wszystkim perspektywicznego myślenia. Odpowiednie przekształce-

nia struktury miast i gmin, zgodne z założeniami polityki zrównoważonego 

rozwoju, mogą bowiem w konsekwencji zaowocować „wypracowaniem” opti-

mum lokalizacyjnego – zarówno w przypadku podmiotów poszukujących no-

wych miejsc lokalizacji dla swojej aktywności gospodarczej, jak też miejsc sta-

łego zamieszkania oraz wypoczynku. 
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tion by which local authorities encourage investors to cooperate. As well as instruments 
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of various kinds of an economic activity in a specific area. It also portrays examples 
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Wprowadzenie 

Obecnie Polska jest największym odbiorcą pomocy finansowej z unijnej 

polityki spójności. Na lata 2007–2013 otrzymaliśmy 67,3 mld euro. Mimo dużej 

skali wsparcia dobrze radzimy sobie z wydawaniem tych pieniędzy zarówno na 

poziomie centralnym, jak i regionalnym (w trzech województwach rozdyspo-

nowano już ponad 90% środków). Po dotacje sprawnie sięgają samorządy, 

przedsiębiorcy, ale też uczelnie i organizacje pozarządowe. Od początku uru-

chomienia programów operacyjnych do chwili obecnej złożono około 200 tys. 

wniosków (poprawnych formalnie) o dofinansowanie. Ich wartość obejmująca 

zarówno środki unijne, jak i krajowe to prawie 500 mld zł.  

Tempo korzystania ze środków jest ciągle wysokie. Cele dotyczące umów 

w I półroczu 2011 r. wykonano we wszystkich programach operacyjnych z nad-

datkiem. To między innymi dzięki funduszom unijnym Polska nie wpadła w re-

cesję podczas kryzysu. Z dotacji kierowanych do Polski korzystają też płatnicy 

netto do wspólnego budżetu: to firmy z krajów starej UE pozyskują wiele kon-

taktów na inwestycje współfinansowane przez Unię. Ponadto w Polsce genero-

wany jest dodatkowy import na towary i technologie z Zachodu. 

Projekt nowego wieloletniego budżetu UE na lata 2014–2020 przewiduje 

wydatki na poziomie 1 bln 25 mld euro w porównaniu z 976 mld euro w latach 

2007–2013. Dla Polski ma być około 80 mld euro unijnych funduszy z polityki 
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spójności (w porównaniu z 67,3 mld euro w okresie 2007–2013) i wzrost dopłat 

bezpośrednich dla rolników o 30 euro do hektara (docelowo w 2020 roku). Pro-

jekt przewiduje też zwiększenie wydatków na unijną politykę sąsiedztwa, która 

pomaga m.in. sąsiadom zza wschodniej granicy.  

Wzrost wydatków jest postrzegany pozytywnie, ale ta strategia wymaga 

zmian w finansowaniu budżetu UE. Zakłada się, iż nowym źródłem dochodów 

będą unijne podatki. Pierwszym podatkiem ma być europejski VAT – 1 punkt 

procentowy finansowałby unijny budżet. Drugi proponowany przez KE instru-

ment to opodatkowanie transakcji finansowych. W tej kwestii wiele państw – 

członków UE stoi na stanowisku, aby wpływy z opodatkowania transakcji fi-

nansowych zasilały budżety narodowe, a nie unijny.  

Komisja Europejska proponuje reformę źródeł finansowania, bo chce 

skończyć z obecnym systemem, gdyż zdecydowana większość wydatków finan-

sowana jest ze składek narodowych liczonych w relacji do dochodu narodowe-

go brutto. Pojawienie się nowych źródeł zasilania budżetu UE sprawi, iż przy-

najmniej część dochodów będzie niezależnych od dobrej woli państw człon-

kowskich, a to uniezależni UE od długotrwałych negocjacji budżetowych. 

Ustalanie struktury nowego budżetu UE potrwa co najmniej do końca 

2012 roku, wszystkie zatem wielkości podawane aktualnie mają charakter po-

stulatywny. Należy jednak oczekiwać, iż skala wsparcia dla Polski w ramach 

polityki spójności będzie podobna jak w okresie 2007–2013. Niewątpliwie bę-

dzie to kolejna wielka szansa dla Polski stwarzająca nowe możliwości rozwo-

jowe w wymiarze lokalnym i regionalnym. Nie oznacza to, że bazując na do-

tychczasowych doświadczeniach w realizacji programów rozwojowych, a doty-

czących najbliższych lat, nie będzie barier i utrudnień. Prognozy w tym obsza-

rze nie są korzystne, mając na względzie obiektywne trendy i uwarunkowania 

odnoszące się do działalności samorządów, np.: 

a) już w 2012 roku zaczną się wyczerpywać środki unijne, które dzisiaj są 

kołem zamachowym wydatków inwestycyjnych na wszystkich pozio-

mach samorządu terytorialnego; 

b) spadają realne dochody samorządu terytorialnego na wskutek spowol-

nienia gospodarczego;  

c) rząd oddaje samorządom coraz więcej zadań, natomiast nie przekazuje 

odpowiednich środków na ich realizację i nie rekompensuje ubytków 

z tytułu różnych ulg w podatkach dochodowych itp. 
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Nowa jakość w dotychczasowym systemie funkcjonowania samorządu te-

rytorialnego w Polsce jest wielkim wyzwaniem, a jednocześnie warunkiem 

utrzymania dotychczasowego tempa rozwoju i wzrostu poziomu życia wspólnot 

lokalnych. 

1. Istota orientacji jakościowej w działaniu samorządu terytorialnego 

Zarządzanie jakością jest jednym z modułów składających na się na cało-

kształt procesów zmierzających do podnoszenia efektywności i standardów ob-

sługi w obszarze działania podmiotów i służb publicznych. Jakość jako istotny 

element przewagi konkurencyjnej była postrzegana już w XIX w., jakkolwiek 

jej istoty poszukiwano w sposób intuicyjny bez realizowania pogłębionych ba-

dań i analiz. 

Adaptując definicje jakości dla potrzeb sektora publicznego (w tym pod-

sektora samorządowego), wskazać należy na cechy dóbr i usług publicznych, 

które mogą mieć charakter czystych dóbr publicznych, dóbr społecznych i ko-

lektywnych oraz dóbr mieszanych. Czyste dobra publiczne cechuje: nieodpłat-

ność, powszechna dostępność (niewykluczalność) oraz niepodzielność. Cechy 

te w sposób istotny determinują charakter jakości w sektorze publicznym. Ko-

lejna różnica w postrzeganiu i rozumieniu jakości w sektorze komercyjnym 

i sektorze publicznym wynika z odmiennych mechanizmów zgłaszania i analizy 

preferencji (popytu) na dobra i usługi. Sektor publiczny posługuje się w tym za-

kresie założeniami teorii wyboru publicznego
1
 (public choice), a sektor prywat-

ny badaniami i analizą rynku (market research).  

Jakość w samorządzie terytorialnym postrzegać należy jako określony 

standard dóbr i usług publicznych (odnoszący się m.in. do ich struktury, ilości, 

cech), który jest w maksymalnym stopniu zbieżny z oczekiwaniami zgłaszany-

mi po stronie popytu i znajduje akceptację społeczną. Miarami jakości przy ta-

kim sposobie jej rozumienia mogą być: saldo migracji
2
, liczba skarg i reklama-

                                                             
1  Przedmiotem zainteresowań teorii wyboru publicznego jest system podejmowania decyzji 

publicznych w warunkach demokracji, funkcjonowanie i oddziaływanie mechanizmów politycz-
nych na dokonywane wybory i podejmowane decyzje w sektorze publicznym oraz zachowanie 
pojedynczego obywatela i grup społecznych przy uwzględnieniu ich roli w procesie współdecy-
dowania w sprawach publicznych. Szerzej: S. Owsiak, Finanse publiczne. Teoria i praktyka, 
PWN, Warszawa 2005, s. 79–95. 

2  Saldo migracji postrzegane może być w tym zakresie w sposób dwojaki, tj. poprzez fak-
tyczną migrację ludności z obszarów o niskiej jakości świadczonych dóbr i usług publicznych do 
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cji zgłaszanych przez odbiorców, a odnoszących się do dóbr i usług publicz-

nych, wyniki badań opinii społecznej odzwierciedlające stopień satysfakcji 

obywateli ze sprawności działania podmiotów i służb publicznych oraz pozio-

mu życia społecznego. Analizując wdrażanie procedur jakości w administracji 

publicznej w kraju i na świecie, wskazać należy na następujące po sobie etapy 

realizacyjne w tym zakresie, które obejmują: 

a) podnoszenie jakości dóbr i usług publicznych poprzez certyfikację po-

jedynczych jednostek organizacyjnych urzędów (wdrażanie systemów 

zapewnienia jakości w pojedynczych komórkach, np. wybranych dzia-

łach administracji publicznej); 

b) wdrożenie systemów zapewnienia jakości we wszystkich komórkach 

organizacyjnych urzędów starających się o certyfikaty jakości; 

c) implementację kompleksowych rozwiązań zarządzania jakością (Total 

Quality Management – TQM).  

Zgodnie z przedstawionymi etapami realizacji polityki jakości w admini-

stracji publicznej na rozróżnienie zasługują pojęcia: zarządzanie przez jakość 

(TQM) oraz systemy zapewnienia jakości (tabela 1).  

Tabela 1 

Zapewnienie jakości a Total Quality Management 

Systemy zapewnienia jakości Zarządzanie przez jakość (TQM) 

Definicja 

Zapewnienie jakości to wszystkie planowane 
i systematyczne, a także, jeśli to konieczne, udo-
wodnione działania realizowane w ramach syste-
mu jakości, służące do wzbudzenia należytego za-
ufania co do tego, że obiekt spełni wymagania ja-

kościowe3 

Zarządzanie przez jakość to filozofia kształ-
towania jakości, która poza wymiarem tech-
niczno-organizacyjnym zawiera elementy 
kulturowe, socjologiczne i psychologiczne  

Normy ISO 

Tworzą system zapewnienia jakości, ukierunko-
wane są na kontrolowanie procesu pracy, czego 
rezultatem ma być pozyskanie zaufania klientów. 
Głównym celem ich wykorzystania jest kształto-
wanie jakości zewnętrznej  

Są instrumentem pomocniczym TQM odno-
szącego się zarówno do zewnętrznych, jak 
i wewnętrznych procedur kształtowania jako-
ści (istotny jest i klient, i koszty jakości)  

                                                                                                                                                     

obszarów cechujących się wyższym jej poziomem, których władze efektywniej zaspokajają po-
trzeby zgłaszane przez obywateli (efekt głosowania nogami w teorii Tiebouta) bądź poprzez mi-
grację międzysektorową, tj. poprzez nabywanie określonych dóbr i usług publicznych lub ich 

substytutów oferowanych odpłatnie przez sektor komercyjny.  
3  Definicja w całości za: http://www.mswia.gov.pl/index.php?dzial=110&id=253. 
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Systemy zapewnienia jakości Zarządzanie przez jakość (TQM) 

Czynnik ludzki 

Koncentrują się na egzekwowaniu od pracowni-
ków/urzędników przestrzegania procedur zapew-
nienia jakości 

Stanowi motywację do pracy i kreatywnego 
działania 

Polityka jakości 

Powinna zaspokajać potrzeby i oczekiwania klien-
ta 

Celem jest maksymalne zaspokojenie potrzeb 
klienta przy osiągnięciu wewnętrznych celów 
organizacji ukierunkowanych na jakość i at-
mosferę pracy  

Narzędzia i instrumenty 

Koncentrują się na technicznym, nie ludzkim 
aspekcie polityki jakości, tj. redukcja kosztów po-

przez optymalizację zużycia czynników produkcji, 
minimalizowanie liczby braków itp. Znaczącą rolę 
w systemie zapewnienia jakości odgrywa doku-
mentacja i procedury jej obiegu  

Koncentruje się na podnoszeniu jakości po-
przez doskonalenie umiejętności pracowni-

ków oraz rozwój pracy zespołowej. Angażuje 
najwyższe kierownictwo w proces zarządza-
nia. Obieg dokumentów nie jest celem sa-
mym w sobie 

Praca zespołowa 

Realizacja celów polityki jakości odbywa się 
w ramach poszczególnych wydziałów/działów, 

a nie na poziomie całej organizacji 

Istotny element zarządzania jakością  

Kontrola i badania 

Kontrola i badania służą do wykrywania wadli-
wych produktów 

Diagnozuje przyczynę problemów celem ich 
rozwiązania, kontrola ma znaczenie wtórne 

Rola szkoleń 

Przybliżenie pracownikom zasad funkcjonowania 
systemów zapewnienia jakości 

Szkolenie dostarcza pracownikom komplek-
sowej wiedzy o funkcjonowaniu organizacji  

Źródło: opracowanie własne na podstawie: M. Bugdol, Bariery i ograniczenia funkcjo-

nowania systemów zarządzania jakością w administracji publicznej, „Samorząd 

Terytorialny” 2006, nr 12. 

Doskonalenie jakości usług zarówno publicznych, jak i komercyjnych od-

bywa się przy wykorzystaniu różnorodnych metod, które podzielić można na 

dwie grupy
4
: 

a) metody kształtowania jakości poprzez samoocenę (model M. Baldri-

ge’a, model European Fundation for Quality); 

b) metody wspomagające podnoszenie jakości (Internet, techniki infor-

matyczne, benchmarking, organizacja ucząca się, współczesne techniki 

zarządzania i inne). 

Zarządzanie jakością w sektorze publicznym może być również analizo-

wane w kontekście sprawności realizacji funkcji tego sektora, a co się z tym łą-

czy – poprzez efektywność wykonywania zadań publicznych. Ocena tych para-

                                                             
4  M. Bugdol, Zarządzanie jakością w administracji samorządowej, Studia i Monografie nr 

306, Uniwersytet Opolski, Opole 2001, s. 77. 



 Orientacja jakościowa w działaniu samorządu terytorialnego… 299 

 

metrów dokonywana jest przy zastosowaniu miar zarówno o charakterze jako-

ściowym, jak i ilościowym (tabela 2).  

Tabela 2 

Pomiar jakości w sektorze publicznym (samorządowym)  

Funkcja alokacyjna 

Oddziaływanie sektora publicznego Propozycja miary 

 alokacja zasobów zgodna z kryte-

rium efektywności ekonomicznej 
oraz założeniami polityki gospo-
darczej kraju, 

 alokacja zasobów gwarantująca 

maksymalne w danych warun-
kach ekonomiczno-społecznych 
wykorzystanie zasobów  

 poziom bezrobocia na poziomie regionalnym, lokal-

nym oraz ogólnokrajowym, 

 dostępność dóbr i usług publicznych (np. liczba 

i rozmieszczenie placówek medycznych, oświato-
wych, instytucji kultury), 

 liczba funkcjonujących i nowo powstałych podmio-

tów gospodarczych, 

 liczba zagranicznych i krajowych inwestycji  

Funkcja stabilizacyjna 

Oddziaływanie sektora publicznego Propozycja miary 

 niwelowanie skutków występo-

wania cyklu koniunkturalnego 
w gospodarce m.in. poprzez 
utrzymywanie założonego celu in-
flacyjnego, harmonijnego wzrostu 
gospodarczego i oddziaływania 
na procesy podnoszenia konku-
rencyjności 

 wartość podstawowych wskaźników makroekono-

micznych, takich jak: poziom PKB, wysokość infla-
cji, poziom długu publicznego oraz deficytu budże-
towego, wielkość eksportu,  

 wartość wypłacanych zasiłków społecznych, 

 liczba interwencji Banku Centralnego (dynamika 
zmian podstawowych stóp procentowych NBP, opera-
cje otwartego rynku i inne), 

 liczba i rezultat interwencji związanych z występo-

waniem efektów zewnętrznych5 

Funkcja redystrybucyjna 

Oddziaływanie sektora publicznego Propozycja miary 

 korekta pierwotnego podziału do-
chodu narodowego w systemie 
budżetowym 

 struktura wydatków publicznych analizowana 
z uwzględnieniem m.in. dynamiki wydatków sztyw-
nych oraz wydatków inwestycyjnych  

Funkcja regulacyjno-kontrolna 

Oddziaływanie sektora publicznego Propozycja miary 

 tworzenie ram prawnych efek-

tywnego funkcjonowania po-
szczególnych sektorów gospodar-
ki (sektor publiczny, prywatny 
oraz sektor mieszany) oraz pod-
miotów w nich funkcjonujących, 

 opracowanie systemu kontroli 

opartego na wczesnym diagno-
zowaniu oraz skutecznym elimi-
nowaniu nieprawidłowości 

Ocena tworzonego prawa mierzona poprzez: 

 czas trwania procesu legislacyjnego mierzonego od 

momentu opracowania koncepcji normy prawnej do 
faktycznego jej obowiązywania (przepisy wykonaw-
cze), 

 liczbę wnoszonych poprawek i korekt do pierwotnej 

wersji treści uregulowania, 

 liczbę zmian (nowelizacji) do pierwotnego tekstu aktu 

prawnego, 

 oddziaływanie na istniejący porządek prawny, liczba 

                                                             
5  Szerzej: J.E. Stiglitz, Ekonomia sektora publicznego, PWN, Warszawa 2004, s. 254. 
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 jasno zdefiniowane kryteria po-

działu kompetencji oraz jedno-
znaczne wskazanie sankcji za ich 
naruszenie 

wykrytych nieprawidłowości,  

 liczba przypadków naruszenia dyscypliny finansów 
publicznych,  

 liczba skarg na działanie funkcjonariuszy służb pu-

blicznych 

Źródło: A. Szewczuk, M. Zioło, W poszukiwaniu nowej jakości dla sektora publicznego 

w Polsce, w: Ekonomiczne i prawne problemy racjonalizacji wydatków pu-

blicznych, red. J. Głuchowski, A. Pomorska, J. Szołno-Koguc, Wydawnictwo 

UMCS, Lublin 2005, s. 127–128. 

Pojęcie jakości w odniesieniu do sektora publicznego jest zagadnieniem 

szerokim i stosunkowo złożonym. Ze względu na obszar oddziaływania i liczbę 

zmiennych kształtujących jakość w sektorze publicznym zjawisko to nie daje 

się opisać za pomocą jednej miary
6
. Kompleksowa ocena wymaga bowiem wy-

korzystania równolegle uzupełniających się szczegółowych mierników w tym 

zakresie.  

Poziom jakości w sektorze publicznym determinowany jest poprzez takie 

parametry, jak
7
:  

a) kondycja finansów publicznych (struktura wydatków, źródła ich finan-

sowania, poziom deficytu); 

b) profesjonalne, zgodne z interesem państwowym i ogólnospołecznym, 

dostarczanie oraz alokowanie dóbr i usług publicznych (kształtowanie 

dobrobytu społecznego); 

c) wydajność pracy administracji publicznej; 

d) maksymalizowanie społecznej użyteczności istniejącego majątku pu-

blicznego poprzez jego efektywne zagospodarowanie; 

e) stanowienie prawa tworzącego ramy dla rozwoju społeczeństwa do-

brobytu i budowania przewag konkurencyjnych; 

f) umiejętność efektywnego reagowania na przejawy niegospodarności 

oraz negatywne zjawiska społeczno-ekonomiczne celem utrzymania 

procesów rozwoju poprzez wyrównywanie szans rozwojowych; 

g) wykorzystanie współczesnych technik przekazu informacji oraz niwe-

lowanie luki informacyjnej i zapewnienie dostępu do informacji
8
.  

                                                             
6  Por. T. Kudłacz, Powiatowy system informacji gospodarczej (główne problemy tworzenia 

systemu wskaźników szczegółowych), „Samorząd Terytorialny” 2005, nr 3, s. 26.  
7  A. Szewczuk, M. Zioło, op. cit., s. 208. 
8  Dotyczy to komunikacji na linii rząd–rząd (G2G), ale przede wszystkim chodzi o uspraw-

nienie komunikacji na poziomie rząd–obywatel (społeczność). 



 Orientacja jakościowa w działaniu samorządu terytorialnego… 301 

 

Funkcjonowanie Polski w ramach struktur Unii Europejskiej łączy się 

z koniecznością akceptowania i implementowania szeregu rozwiązań w zakresie 

polityki społeczno-gospodarczej przyjętych w ramach grupy państw członkow-

skich. Odnosi się to również do zakresu działania sektora publicznego, 

a w szczególności do administracji publicznej. Wspólne rozwiązania w tym za-

kresie dotyczą m.in. systemów zarządzania jakością. Jednym z modeli służą-

cych do diagnozowania stanu zarządzania oraz implementowania systemów 

technik zarządzania jakością w sektorze publicznym jest model CAF (Common 

Assessment Framework)
9
. 

Zachodzące procesy globalizacji i integracji w skali międzynarodowej ma-

ją wpływ nie tylko na procesy i kształt funkcjonowania współczesnych państw, 

ale również rodzą określone oczekiwania w stosunku do pracowników sektora 

samorządowego, od których wymaga się systematycznego podnoszenia kwalifi-

kacji zawodowych, umiejętności przyswajania i przetwarzania znacznej ilości 

informacji połączonej ze swobodnym poruszaniem się w mediach interaktyw-

nych
10

. Jest to szczególnie istotne z punktu widzenia jakości świadczonych dóbr 

i usług publicznych, co w sposób bezpośredni wpływa na poziom zadowolenia 

odbiorców (społeczeństwo, sektor komercyjny itp.).  

Struktura wydatków publicznych stanowi istotny element z punktu widze-

nia kreowania jakości sektora publicznego głównie z uwagi na możliwość pod-

noszenia jakości świadczonych dóbr i usług poprzez finansowanie nakładów 

inwestycyjnych m.in. na B+R, wdrażanie nowych technologii i koncepcji funk-

cjonowania poszczególnych sfer sektora publicznego (opieka zdrowotna, są-

downictwo, edukacja i inne). Szczególnie ważną grupę wydatków stanowią wy-

datki prorozwojowe (inwestycyjne), które kreują wzrost gospodarczy oraz pod-

noszą jakość sektora publicznego poprzez dostarczanie nowych rozwiązań 

i koncepcji (np. finansowanie know-how, nowych technik informacyjno-

informatycznych, finansowanie prac nad współczesnymi koncepcjami zarzą-

dzania i inne).  

Stwierdzić należy, iż istotnym postulatem jest tworzenie budżetów proin-

westycyjnych, w których strukturze dominować będą wydatki o charakterze in-

                                                             
9  Powszechny Model Oceny – powstał w rezultacie współpracy krajów wchodzących w skład 

Unii Europejskiej. Podstawowa koncepcja CAF została opracowana w wyniku prac prowadzo-
nych przez Europejską Fundację Zarządzania Jakością (EFQM), Wyższą Szkołę Nauk Admini-
stracyjnych (Speyer Academy), Niemcy oraz Europejski Instytut Administracji Publicznej 
w Maastricht, Holandia. Szerzej: http://www.egov.pl. 

10  Por. B. Kożuch, Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji, Placet, 
Warszawa 2004, s. 140–159. 
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westycyjnym. W przypadku wydatków na cele socjalne (społeczne) należałoby 

stworzyć (o ile to możliwe w indywidualnym przypadku) narzędzia przywraca-

jące jednostkom odsuniętym na margines samodzielność funkcjonowania i za-

robkowania zamiast oferowanych świadczeń socjalnych, które powinny być 

rozwiązaniem ostatecznym w sytuacjach skrajnych. 

Zachodzące zmiany w otoczeniu oraz stale rosnące tempo rozwoju cywili-

zacyjnego sprawiają, iż sektor publiczny musi stosownie reagować. Zmiany 

w samym sektorze publicznym mogą następować m.in. poprzez nowatorskie 

podejście wyrażające się zdefiniowaniem po nowemu odpowiedzialności pań-

stwa za poszczególne dziedziny publiczne, społeczne i gospodarcze. Niezbędna 

jest większa „ekonomizacja” sektora publicznego tak w odniesieniu do dóbr 

społecznych, jak i w odniesieniu do dóbr publicznych
11

. 

Nowe metody zarządzania nie są wprowadzane wystarczająco solidnie, 

aby doszło do zmian zachowań w całym sektorze publicznym. Istnieje tu głów-

ny „wątek” prowadzący przez wszystkie nowe metody, oparty na ukierunkowa-

niu na procesy. Ukierunkowanie na procesy jest „filozofią”, sposobem myślenia 

i działania na podstawie odpowiednich postaw wytwórców/dostawców oraz 

konsumentów dóbr publicznych
12

. Zmiany powinny dotyczyć wielu obszarów, 

a ich efektem będzie nowa jakość funkcjonowania sektora publicznego (rysunek 

1). Wprowadzenie innowacyjnych metod i technik zarządzania sektorem pu-

blicznym powinno zagwarantować efektywniejsze (jak dotychczas) wykorzy-

stywanie środków publicznych. Należy tu wspomnieć m.in. o: 

a) metodach nowoczesnego budżetowania ukierunkowanego na pełniej-

sze identyfikowanie potrzeb społeczności lokalnych; 

b) metodach badania efektywności realizowanych wydatków publicz-

nych; 

c) wdrożeniu systemu pozwalającego na dokładne liczenie i ewidencjo-

nowanie kosztów sektora publicznego; 

d) monitorowaniu gospodarki finansowej sektora publicznego. 

Te wszystkie przedsięwzięcia mają zapewnić znaczącą poprawę funkcjo-

nowania sektora publicznego, poprawę jakości zarządzania jednostkami sektora 

publicznego, podniesienie społecznej i ekonomicznej użyteczności zasobów 

alokowanych przez sektor publiczny.  

                                                             
11  S. Owsiak, O nowatorskie podejście do sektora publicznego, w: Nauki finansowe wobec 

współczesnych problemów gospodarki polskiej, t. 1 – Finanse publiczne, Akademia Ekonomiczna 

w Krakowie, Kraków 2004, s. 25–26. 
12  Por. R. Müller, P. Rüpper, Process reengineering, ASTRUM, Wrocław 2000, s. 181–190. 
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Sprawne i efektywne funkcjonowanie sektora publicznego w Polsce, jak 

i na świecie w sposób bezpośredni wpływa na budowanie dobrobytu społeczne-

go. Rola, jaką pełni sektor publiczny w gospodarce oraz społecznym podziale 

pracy, w sposób istotny determinuje konieczność utrzymywania wysokiej efek-

tywności i racjonalności jego działania. Praktyka gospodarcza wskazuje na wy-

stępowanie nieprawidłowości w wielu obszarach ustawowo przypisanych jurys-

dykcji podmiotów sektora publicznego. 

Występujące dysfunkcje w procesie realizacji zadań powierzonych pod-

miotom sektora publicznego oraz towarzyszący im spadek zadowolenia spo-

łecznego wskazują na konieczność poszukiwania nowych rozwiązań pozwalają-

cych osiągnąć wysoką efektywność i sprawność działania podczas wykonywa-

nia zadań o charakterze ogólnospołecznym. 
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Rys. 1. Procesowe podejście do kreowania „nowej jakości” dla sektora publicznego 

Źródło: opracowanie własne. 
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Coraz częściej analizuje się zagadnienia dotyczące procesu zarządzania 

oraz jakości w obszarze sektora publicznego jako te, które w sposób skuteczny 

i długotrwały przyczynić się mogą do utrzymania równowagi tego sektora oraz 

pozwolić na efektywne i racjonalne w danych warunkach realizowanie powie-

rzonych mu funkcji publicznych.  

Obecnie brak jest jednoznacznej interpretacji pojęcia „jakość w sektorze 

publicznym (samorządowym)”. Jest ona postrzegana głównie przez pryzmat ja-

kości administracji publicznej, choć nie są to pojęcia tożsame. Współczesne 

koncepcje jakości i zarządzania w sektorze publicznym oparte są przede 

wszystkim na dostosowywaniu oraz adaptowaniu rozwiązań stosowanych 

w tym zakresie w sektorze prywatnym. Nie zawsze skutkuje to uzyskaniem 

oczekiwanych rezultatów z uwagi na znaczące różnice pomiędzy wymieniony-

mi sektorami. Problem jest ważny zarówno dla teorii finansów publicznych, jak 

i pragmatyki sektora publicznego. Sektor publiczny funkcjonuje w każdym 

współczesnym państwie, i to bez względu na panujący system społeczno-

ustrojowy czy osiągnięty poziom rozwoju ekonomicznego, jest on i będzie 

nadal w centrum zainteresowania ekonomistów, elit politycznych i samorządo-

wych oraz społeczności lokalnych. Powinna jednak być zachowana poprawna 

relacja: państwo – sektor publiczny. 

Należy oczekiwać, iż zmiana w sposobie antycypowania podejścia inno-

wacyjnego przy realizacji celów kierunkowych w strategicznym działaniu sa-

morządu terytorialnego będzie dotyczyła wielu płaszczyzn i regulacji systemo-

wych. Można tu przykładowo wymienić kilka z nich, które dotyczą: 

a) zmian w systemie zasilania finansowego samorządu terytorialnego, 

b) neutralizowania źródła niesprawności w działaniu, 

c) kreowania nowej organizacji komunikacji pomiędzy podmiotami od-

powiedzialnymi za rozwój lokalnej przedsiębiorczości (Saar), 

d) partnerstwa publiczno-prywatnego w nowej rzeczywistości, 

e) strategicznego myślenia wymuszającego korygowanie strategii zacho-

wań JST, 

f) partycypacji obywatelskiej w samorządowych procesach decyzyjnych,  

g) wykorzystania NPM w samorządzie terytorialnym, 

h) wdrażania budżetu zadaniowego w samorządzie terytorialnym, 

i) outsourcingu w realizacji zadań publicznych, 

j) spowolnienia gospodarczego i jego wpływu na gospodarkę finansową 

JST, 
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k) zagadnień etyki w administracji publicznej i samorządzie terytorial-

nym. 

Ze względu na złożoność i obszerność wymienionych zagadnień w artyku-

le zostaną naświetlone tylko niektóre najistotniejsze kwestie wybranych płasz-

czyzn, które będą odgrywały strategiczną rolę w realizacji nowej perspektywy 

europejskiej. 

2. Zmiany w systemie zasilania finansowego jednostek samorządu teryto-

rialnego 

Możliwości zwiększenia dochodów samorządów powoli się kończą, ko-

nieczne są poważne propozycje ze strony rządu – tu ważne jawią się zmiany 

w prawie i własne inicjatywy samorządowe.  

Na tle funkcjonujących samorządów Europy polskie samorządy są obcią-

żone znaczną liczbą zadań. Niedobór dochodów na realizację tych zadań sza-

cowany jest na 14 mld zł w skali roku. Samorządy mogą we własnym zakresie 

podejmować pewne inicjatywy, by zwiększyć wpływy budżetowe. Możliwe 

działania mogą być wielokierunkowe, np. 

a) uszczelnianie systemu podatkowego, stosowanie ulg w podatku od nie-

ruchomości tylko w przypadku przedsiębiorców rozpoczynających 

działalność (w innych przypadkach ulgi są nieskuteczne); 

b) zmniejszanie wydatków nie inwestycyjnych, a zwiększanie nakładów 

na rozwój infrastrukturalny (niezbędna partycypacja obywatelska przy 

podejmowaniu takich zmian); 

c) podejmowanie działań racjonalizujących opłaty, np. za dostarczanie 

wody, transport publiczny oraz inne usługi. Urynkowienie cen tych 

usług (znaczące podwyżki) jest mało realne. Nie ma uzasadnienia dla 

wprowadzania pełnej odpłatności za dostęp do kultury czy komunika-

cji miejskiej – stracą one bowiem miano usług publicznych, a popyt na 

nie gwałtownie spadnie.  

Po stronie rządu konieczna jest wprost rewolucja w systemie finansowania 

samorządów. Prace nad kompleksowymi zmianami prowadzi Ministerstwo 

Rozwoju Regionalnego, są one ukierunkowane na wzrost udziału samorządów 

we wpływach PIT. 

Władze samorządowe lokalne oczekują, aby na wskutek działań rządu: 

a) PIT stał się rzeczywistym źródłem dochodów własnych samorządów, 
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b) został wprowadzony podatek od wartości nieruchomości i system 

zwrotu VAT. 

3. Neutralizowanie źródeł niesprawności w działaniu 

Źródła niesprawności stanowią najczęściej splot różnych czynników, 

utrudniających realizację misji i strategii, które zostały przyjęte do realizacji 

przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego. Oto niektóre z nich
13

: 

Zachowania biurokratyczne. Stanowią one immanentną cechę administra-

cji publicznej i mają niekorzystny wpływ na osiąganą sprawność danej jednost-

ki. Pracownicy jednostek samorządu terytorialnego nie otrzymują dodatkowego 

wynagrodzenia (specjalna premia, zwiększona dywidenda itp.) – z tytułu po-

prawy efektywności działania. Ich postawy i zachowania wskazują często, iż są 

zainteresowani maksymalizacją własnej domeny biurokratycznej, a więc wbrew 

oczekiwaniom wspólnot samorządowych. Taka sytuacja ma miejsce wówczas, 

gdy popyt na oferowane przez nich dobro publiczne cechuje się elastycznością 

mniejszą od jedności, to na skutek obniżenia efektywności – tj. podwyższenia 

np. ceny za jednostkę świadczonych usług – mogą oni w rzeczywistości przy-

czynić się do wzrostu wydatków z budżetu państwa na daną jednostkę samorzą-

du lokalnego, a tym samym tworzone są podstawy do rozbudowy jej struktury 

organizacyjnej. Czynnikiem, który może skutecznie wyhamować tego rodzaju 

procesy, jest konkurencja – może to być nawet konkurencja w obrębie samego 

sektora samorządowego bądź z włączeniem się otoczenia zewnętrznego. 

Ograniczenia w zakresie planowania budżetowego. Planowanie budżetowe 

jest procesem złożonym (wielofazowym) i podporządkowanym przede wszyst-

kim wymogom prawnym
14

. Układ strukturalny samorządu terytorialnego prze-

sądza o tym, jak powinien wyglądać proces planowania budżetowego. Ograni-

czeń w planowaniu budżetowym jest wiele, np. wymogi informacyjne, prawi-

dłowość określenia priorytetów – wycena i ocena potrzeb społecznych, określe-

nie dostępności i realności źródeł finansowania, terminowość wykonania po-

szczególnych faz realizacyjnych planowania budżetowego itp. Czynnikiem róż-

niącym jednostki samorządu terytorialnego od przedsiębiorstw prywatnych są 

                                                             
13  Por. J.E. Stiglitz, op. cit., s. 235–241. 
14  Por. Planowanie budżetowe a alokacja zasobów, red. S. Owsiak, PWE, Warszawa 2008, s. 

81–103; M. Dylewski, Planowanie budżetowanie w podsektorze samorządowym, Difin, Warszawa 
2007, s. 32–52. 
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procedury budżetowe, a zwłaszcza sposób podejmowania decyzji dotyczących 

inwestycji długoterminowych zawartych w wieloletnich planach inwestycyj-

nych.. Najsłabszą stroną planowania budżetowego jest fakt uzależnienia jego 

realności od środków finansowych z budżetu państwa. Brak pełnego rozeznania 

uwarunkowań towarzyszących planowaniu budżetowemu oraz wykonawstwu 

tych inwestycji skutkuje najczęściej występowaniem trudności organizacyjno-

finansowych w jednostkach samorządu terytorialnego. 

Ograniczenia w polityce zakupów. W celu wyeliminowania nadużyć w za-

kupach realizowanych przez jednostki samorządu lokalnego wprowadzono pro-

cedury, których głównym celem jest uszczelnienie systemu zakupów. Procedury 

te miały zapobiec m.in. zdecydowanemu ograniczeniu tzw. szarej strefy, ich 

podstawowym efektem jest – jak dotąd – wzrost kosztów funkcjonowania sys-

temu zamówień publicznych. Konieczność spełnienia bardzo szczegółowych 

warunków przez uczestniczących w przetargu sprawia, iż o realizację zakupów 

dla samorządu lokalnego ubiega się stosunkowo niewiele firm prywatnych. 

Prowadzi to do ograniczania konkurencji i wzrostu cen oferowanych, jako efekt 

uwzględnienia wysokich kosztów dostosowania się potencjalnych dostawców 

do regulacji i specyfikacji sektora samorządowego
15

. W rezultacie może się 

okazać, że cena płacona przez jednostki samorządu lokalnego w ramach zamó-

wień publicznych jest znacząco wyższa od ceny porównywalnego wyrobu 

w wolnej sprzedaży na rynku.  

Procedury biurokratyczne w samorządzie terytorialnym a niechęć do ryzy-

ka. Pracownicy jednostek samorządu terytorialnego z reguły unikają odpowie-

dzialności za popełnione błędy, jeżeli tylko przestrzegają pewnych biurokra-

tycznych procedur. Wszystkie działania urzędników są zatwierdzane przez ich 

zwierzchników. Tak ukształtowany proces grupowego podejmowania decyzji 

powoduje, iż pojedynczy urzędnik na ogół nie może też zapisać na swoje konto 

ewentualnych sukcesów danej jednostki samorządu terytorialnego. Jako następ-

stwo tego stanu rzeczy pojawia się tzw. zjawisko niechęci do ryzyka. Jest to ty-

powa postawa biurokratyczna. Wszystkie decyzje w poszczególnych jednost-

kach samorządu terytorialnego muszą przejść przez odpowiednie, sformalizo-

wane kanały urzędowe
16

. Te procedury biurokratyczne mają swoje przyczyny: 

                                                             
15  Por. B. Filipiak, Strategie finansowe jednostek samorządu terytorialnego, PWE, Warszawa 

2008, s. 49–72. 
16  Por. T. Dyczkowski, Controlling w organizacjach pożytku publicznego. Perspektywa mię-

dzynarodowa, C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 66–116. 
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a) większa część kosztów związanych z podejmowaniem działań podyk-

towanych niechęcią do ryzyka spada na społeczność lokalną w postaci 

wyższych podatków koniecznych do sfinansowania wydatków na za-

trudnienie dodatkowych pracowników w jednostkach samorządu tery-

torialnego; 

b) istnienie ustalonych procedur postępowania, zgodnie z którymi każda 

decyzja czy propozycja musi zostać zatwierdzona przez kilka osób 

w konkretnej jednostce samorządu terytorialnego, ma też swoje dobre 

strony. Urzędnicy nie wydają własnych pieniędzy, lecz podejmują de-

cyzje dotyczące środków publicznych. Zachowanie większej ostrożno-

ści implikuje przestrzeganie pewnych procedur – są one gwarancją, iż 

środki publiczne zostaną wydane racjonalnie, oraz ograniczają możli-

wość wystąpienia korupcji. Praktyka samorządowa potwierdza wystę-

powanie wielu nieprawidłowości w tym zakresie. 

Zestawione źródła niesprawności na poziomie jednostek samorządu teryto-

rialnego oraz ich uwarunkowania systemowe wskazują jednoznacznie, iż moż-

liwości efektywniejszego wykorzystania finansów publicznych są bardzo real-

ne. Niezbędne są jednak wielokierunkowe działania restrukturyzacyjne zespo-

lone z procesem dostosowawczym przepisów prawa do nowych uwarunkowań 

funkcjonowania struktur samorządowych. Warunki kryzysowe w wymiarze 

makroekonomicznym mogą z jednej utrudniać realizację przedsięwzięć na-

prawczych w sferze zarządzania finansami publicznymi, z drugiej zaś przyśpie-

szać wdrażanie filozofii określanej jako nowe zarządzanie publiczne.  

4. Partnerstwo publiczno-prywatne w świetle wytycznych Unii Europej-

skiej 

Wytyczne Unii Europejskiej w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego 

dotyczą regulacji czterech kluczowych kwestii
17

: 

1. Zapewnienia otwartego dostępu do rynku i uczciwej konkurencji, 

a w szczególności przeciwdziałania negatywnym zjawiskom narusza-

jącym warunki uczciwej konkurencji oraz oddziałującym na prawi-

dłowe funkcjonowanie mechanizmu rynkowego (utrzymanie przejrzy-

                                                             
17  Wytyczne dotyczące udanego partnerstwa publiczno-prywatnego, Komisja Europejska, Dy-

rektoriat Generalny, Polityka regionalna, Bruksela 2003, s. 1.  
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stości procedur przetargowych). Projekty PPP muszą być więc reali-

zowane zgodnie z zasadami wolnego rynku oraz precyzyjnie określać 

procedury doboru partnera prywatnego, zasady finansowania i ewentu-

alnego dotowania inwestycji publicznych, jak również kształtowanie 

warunków współpracy międzysektorowej w taki sposób, aby nie two-

rzyć zamkniętych rynków i nie wpływać na pogorszenie funkcjonowa-

nia pozostałych uczestników rynku.  

2. Ochrony interesu publicznego i maksymalizacji wartości dodanej ro-

zumianych jako dostarczanie usług publicznych najwyższej jakości 

przy najniższym możliwym koszcie, przy jednoczesnej kontroli zada-

nia publicznego na każdym etapie jego realizacji;  

3. Określenia optymalnego poziomu finansowania dotacyjnego zarówno 

w celu realizacji wykonalnego i trwałego projektu, jak i zapobieżenia 

wszelkim możliwościom nieprzewidzianych zysków z dotacji. 

4. Oceny najbardziej efektywnego rodzaju PPP dla danego projektu. 

Wytyczne Komisji Europejskiej zostały ujęte w pięciu odrębnych czę-

ściach tematycznych i służyć mają do praktycznego wsparcia realizacji inicja-

tyw PPP od momentu ich planowania aż po ich implementację. W części pierw-

szej wytycznych, odnoszącej się m.in. do alternatywnych struktur partnerstwa 

publiczno-prywatnego, zwrócono uwagę, iż ta forma realizacji przedsięwzięć 

publicznych powinna być traktowana jako atrakcyjna alternatywa dla tradycyj-

nych metod ich realizacji w przypadku, kiedy odnotowywane są znaczące ko-

rzyści płynące z PPP. Korzyści te zostały skwantyfikowane m.in. jako: podnie-

sienie jakości usług publicznych, przy jednoczesnej poprawie jakości infrastruk-

tury publicznej, lepsza alokacja ryzyka, gwarancja dodatkowych przychodów 

i wzrost efektywności podejmowanych działań publicznych poprzez obniżenie 

kosztów ich realizacji.  

W ustawodawstwie unijnym brak jest obecnie jednolitej definicji partner-

stwa publiczno-prywatnego, które precyzowane jest jedynie przez prawodaw-

stwo poszczególnych krajów członkowskich. Wytyczne służą zatem do wspie-

rania unifikowania istniejących doświadczeń w zakresie wdrażania i kształto-

wania struktur PPP w poszczególnych krajach Wspólnoty. Komisja Europejska 

zwraca uwagę nie tylko na korzyści płynące z partnerstwa, ale również na zróż-

nicowaną rolę i zaangażowanie partnera prywatnego. Podkreśla również zna-

czenie sektora publicznego, który z usługodawcy przekształcić się może w nad-

zorcę umów o świadczenie usług. 
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Struktury prawne i regulacyjne w projektach PPP będą systematycznie 

ewoluować w miarę wzrostu dorobku ustawodawstwa unijnego w tym obszarze. 

Istotny jest fakt, iż regulacje dotyczące partnerstwa publiczno-prywatnego mają 

charakter wielopoziomowy z określoną hierarchią aktów prawnych odnoszą-

cych się do tej tematyki. Wytyczne zwracają uwagę na fakt, iż projekty PPP bę-

dą funkcjonowały w złożonym stanie prawnym, w którym oddziałują na siebie 

wzajemnie: dorobek wspólnotowy UE, krajowe, regionalne i samorządowe 

przepisy prawne, szczegółowa dokumentacja umowna projektu, a co ważniej-

sze, szczególne regulacje w zakresie zamówień publicznych
18

. 

5. Partycypacja obywatelska w samorządowych procesach decyzyjnych 

Stworzenie dla wspólnot lokalnych efektywnego systemu zaspokajania po-

trzeb społecznych, a także uzyskanie społecznej akceptacji dla działań organów 

władzy publicznej i zaufania obywateli jako warunków skuteczności jej działań 

jest możliwe dzięki poprawnemu zorganizowaniu i zapewnieniu partycypacji 

obywatelskiej w tych procesach.  

Partycypacja społeczna – to zjawisko bardzo akcentowane w koncepcji 

nowego zarządzania publicznego, polegające na uczestniczeniu mieszkańców 

danej miejscowości, gminy, powiatu, regionu, a nawet państwa w identyfikacji 

i rozwiązywaniu wspólnych potrzeb, problemów decyzyjnych. Tego typu za-

chowania wśród społeczności lokalnej to inaczej wszelkiego rodzaju przejawy 

organizowania się (zrzeszania) ludzi zmierzających do osiągnięcia wspólnych 

celów (w tym także do zaspokojenia swoich potrzeb materialnych i niematerial-

nych), jak i włączanie się ludności oraz utworzonych przez nią organizacji 

w proces realizacji zadań publicznych przez władze rządowe lub samorządowe.  

Główny cel partycypacji obywatelskiej sprowadza się do
19

:  

a) stworzenia efektywnego systemu zaspokajania potrzeb społecznych – 

zadania państwa lub innych podmiotów sprawujących władzę pu-

bliczną muszą odpowiadać potrzebom społecznym; partycypacja spo-

łeczna umożliwia (ułatwia) dobór takich zadań i metod ich realizacji, 

które w najbliższym stopniu będą odzwierciedlać potrzeby społeczne; 

                                                             
18  Wytyczne…, op. cit., s. 6. 
19  D.R. Kijowski, Partycypacja obywatelska w samorządowych procesach decyzyjnych – za-

gadnienia ogólne, „Samorząd Terytorialny” 2010, nr 1–2, s. 9. 
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b) uzyskania społecznej akceptacji dla działań organów władzy publicz-

nej i zaufania obywateli jako warunków skuteczności jej działań. 

Korzyści płynące z partycypacji obywateli w życiu publicznym jednostki samo-

rządu terytorialnego są różnorakie i wielokierunkowe (zostały potwierdzone 

w funkcjonowaniu demokracji w państwach zachodnich): 

a) zapewnia ona trafną identyfikację problemów społecznych;  

b) pozwala na znajdowanie akceptowalnych sposobów ich rozwiązywa-

nia; 

c) udział społeczności lokalnej w powyższych procesach może się przy-

czynić do ograniczenia konfliktów wewnątrz grupy, jak i konfliktów 

z władzą publiczną; 

d) włączenie się grup i organizacji społecznych do wspólnej realizacji za-

dań publicznych, a przez to możliwość wykorzystania materialnych 

i intelektualnych zasobów sektorów niepublicznych do realizacji 

przedsięwzięć służących całej społeczności. 

Współudział ludności i organizacji społecznych w procesach konsultacyj-

nych i informacyjnych służy do budowania systemu kontroli społecznej nad 

działalnością urzędów i instytucji publicznych. Jej istnienie pobudza i rozwija 

świadomość odpowiedzialności, bez której trudno byłoby osiągnąć wysoki po-

ziom jakości podejmowanych decyzji oraz skuteczności zarządzania sprawami 

publicznymi
20

.  

Niestety, w dzisiejszym świecie następuje rozpad i osłabienie wspólnot lo-

kalnych, a dodatkowo w Polsce tradycje samorządowe i kapitał społeczny 

w wielu miejscach nie są zbyt duże. To wszystko osłabia procesy tworzenia 

demokracji lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego
21

. Akcentując szczególne 

znaczenie partycypacji obywatelskiej, należy mieć stale na uwadze niektóre 

elementy składowe, szczególnie ważne w kreowaniu nowej jakości działania we 

wspólnotach lokalnych, takie jak: 

a) formy udziału społeczności lokalnej w życiu zbiorowym (tzw. drabina 

partycypacji); 

b) obywatelska inicjatywa uchwałodawcza; 

c) partycypacja społeczna w samorządowych procesach inwestycyjnych; 

d) kształtowanie przestrzeni publicznej; 

                                                             
20  B. Wankiewicz, Zasoby finansowe a rozwój samorządności lokalnej. Obszary rozwoju – 

rozwiązania modelowe, CeDeWu, Warszawa 2009, s. 40–41. 
21  G. Kula, Samorząd dobrem publicznym – problem percepcji, w: Samorząd lokalny – dobro 

publiczne, red. J. Kleer, CeDeWu, Warszawa 2008, s. 193–194. 
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e) kontrola społeczna realizacji ustawowych zadań przez samorząd lokal-

ny. 

Stały rozwój lokalny to wzrost poziomu zamożności jednostek samorządu 

terytorialnego i dobrobytu społeczności samorządowych. Na samorządach ciąży 

duża odpowiedzialność za nadrobienie zaległości w rozwoju lokalnym, które 

kumulowały się w poprzednich latach. Skuteczność realizacji zamierzeń rozwo-

jowych jest warunkowana w dużym stopniu stanem finansów publicznych. 

Istotny wpływ mają także jeszcze inne czynniki stosunkowo mało postrzegane 

i doceniane w naszej rzeczywistości samorządowej. Należałoby w tym miejscu 

odwołać się m.in. do: 

a) etyki pracowników zatrudnionych w sektorze samorządowym; 

b) profesjonalizmu reprezentowanego przez osoby zaangażowane w pro-

cesy decyzyjne dotyczące zarządzania finansami publicznymi (samo-

rządowymi);  

c) stopnia identyfikowania się pracowników jednostek samorządu teryto-

rialnego z ich użyteczną misją w społeczeństwie, wspólnotach lokal-

nych; 

d) istniejącego zbioru wzorców racjonalnych postaw decydentów w sek-

torze samorządowym; 

e) stanu relacji: sektor samorządowy (jako kapitał społeczny) – społecz-

ności lokalne. W praktyce wymownym miernikiem tych relacji jest 

osiągany poziom partycypacji obywatelskiej.  

Efekt synergiczny wyrażający się stałym wzrostem poziomu życia spo-

łeczności lokalnych jako następstwo osiąganego rozwoju lokalnego jest realny 

do uzyskania przy pełnym zespoleniu form aktywności i działań składających 

się na partycypację obywatelską oraz wysokiej skuteczności zinstytucjonalizo-

wanych form oddziaływania na realizację ustawowych zadań przypisanych sa-

morządowi lokalnemu. Najbliższe lata potwierdzą, na ile szanse tkwiące w oto-

czeniu zostaną wykorzystane na rzecz rozwoju lokalnego w naszym kraju oraz 

w zbliżeniu się do standardów jakościowych (w funkcjonowaniu naszych 

wspólnot) osiągniętych już przez demokracje przodujących państw zachodnich. 
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6. Wykorzystanie NPM w samorządzie terytorialnym  

W teorii ekonomii sektora publicznego zostały sformułowane założenia 

nowej filozofii podejścia do zarządzania sektorem publicznym (w tym sektorem 

samorządowym). Stosowane są różne nazwy dla tej koncepcji nowego zarzą-

dzania publicznego (New Public Management), m.in. uniwersalny model zarzą-

dzania sektorem publicznym, rewolucja menedżerska, nowy paradygmat zarzą-

dzania sektorem publicznym, filozofia nowego zarządzania publicznego
22

. 

Różne nazwy nowego modelu zarządzania sektorem publicznym odzwier-

ciedlają zróżnicowanie przez różnych autorów przemian dokonujących się w tej 

dziedzinie. W związku z tym formułowane przez nich koncepcje różnią się cha-

rakterem podejścia i rozłożeniem akcentów na główne elementy składowe.  

Nowe zarządzanie publiczne sytuowane jest na kilku głównych założe-

niach (zasadach). W odniesieniu do sektora samorządowego te wymogi sformu-

łowane są następująco: 

a) wprowadzenie na poziom wszystkich struktur samorządowych profe-

sjonalnego (menedżerskiego) zarządzania; 

b) wdrożenie wzbogaconego metodycznie systemu standardów i mierni-

ków umożliwiających obiektywną ocenę działalności JST; 

c) obligatoryjne wykorzystywanie w bieżącej działalności JST wewnętrz-

nego audytu; 

d) uwzględnienie w strategii działania zmian strukturalnych, ukierunko-

wanych na dezagregację jednostek sektora samorządowego; 

e) aplikacja do procesu zarządzania w sektorze samorządowym niektó-

rych metod i technik stosowanych w sektorze prywatnym; 

f) główna orientacja na większą dyscyplinę finansową i poszukiwanie 

oszczędności podczas gospodarowania posiadanymi zasobami rzeczo-

wymi i finansowymi. 

Wprowadzenie profesjonalnego zarządzania (według nowej filozofii dzia-

łania) w sektorze samorządowym wymaga stworzenia odpowiednich warunków 

do działania dla menedżerów (decydentów). Realizacja tych zamierzeń jest 

związana m.in. z przekazaniem im odpowiednich uprawnień, w ramach których 

                                                             
22  Por. A. Szewczuk, M. Zioło, Zarys ekonomiki sektora publicznego, WNUS, Szczecin 2008, 

s.  355–363; Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, red. A. Zalewski, 

SGH, Warszawa 2005, s. 7; Zarządzanie gospodarką i finansami gminy, red. H. Sochacka-
Krysiak, SGH, Warszawa 2005, s. 22. 
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będą mieli swobodę podejmowania decyzji ukierunkowanych na realizację 

przypisanych ustawowo zadań własnych oraz zleconych przez administrację 

rządową. Przyjęcie takiego rozwiązania będzie umożliwiało przenoszenie od-

powiedzialności na menedżerów za wyniki osiągane przez daną JST. Nie-

odzowną zatem koniecznością staje się wyraziste określenie (podziału) zadań, 

a co z tym się wiąże – decentralizacji władzy w sektorze samorządowym. 

Metodyczne wzbogacenie standardów i mierników oceny działalności JST 

ma na celu stworzenie warunków do śledzenia osiąganych rezultatów oraz kon-

trolowania poziomu zaangażowania jednostek sektora samorządowego w reali-

zację publicznej misji. Nowe mierniki oceny efektów działania powinny doty-

czyć nie tylko zaangażowania zbiorowego, ale także poszczególnych pracowni-

ków cywilnych oraz tych funkcjonariuszy, którzy otrzymali mandat zaufania od 

rządzącej partii politycznej. 

Większy nacisk na kontrolę wyników działalności wymaga zmiany zasad 

finansowania, rekrutacji pracowników, a także opracowania i wprowadzenia 

skuteczniejszych metod planowania długookresowego i zarządzania strategicz-

nego. Tradycyjne budżetowanie jest stopniowo zastępowane budżetowaniem 

programowym, pracownicy są zatrudniani na kontrakty do wykonania określo-

nych zadań. Natomiast planowanie i zarządzanie strategiczne wytycza przy-

szłość dla danej JST organizacji oraz sposoby realizacji jej misji i celów strate-

gicznych. Budżet zadaniowy pozwala na ustalenie, które zadania są najważniej-

sze dla realizacji określonych celów, oraz za pomocą mierników ukazuje, w ja-

kim stopniu zostały one wykonane. Aktualnie w planowaniu wydatków budże-

towych dominuje podejście kosztowe, polegające na historycznej analizie wiel-

kości ponoszonych przez poszczególnych dysponentów wydatków, a następnie 

na określaniu kosztów utrzymania posiadanych zasobów. Doświadczenia 

i przyzwyczajenia, które są bardzo cenne, nie powinny wstrzymywać pogłębio-

nych analiz i międzyresortowej syntezy wydatków na zadania
23

.  

Nastawienie na dezagregację w działaniu jednostek sektora publicznego 

oznacza podział ich zadań pomiędzy mniejsze jednostki organizacyjne, zgru-

powane według rodzajów usług lub funkcji, oddzielnie finansowane i współpra-

cujące ze sobą na zasadach rynkowych. Dla społeczności lokalnych główne ko-

rzyści będą wynikały ze stworzenia bardziej operatywnych jednostek (także bu-

dżetowych), które sprawniej i efektywniej będą zaspokajać potrzeby społeczne. 

                                                             
23  Nowe zarządzanie publiczne – skuteczność i efektywność, red. T. Lubińska, Difin, Warsza-

wa 2009, s. 9.  
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Zostały zniwelowane uprzedzenia dotyczące wprowadzenia konkurencji 

do sektora publicznego. Stąd w JST pojawiły się zamówienia i przetargi pu-

bliczne, kontraktowanie usług, tworzenie rynków wewnętrznych itp. Dopiero od 

niedawna zjawisko konkurencji jest uważane za jeden z ważniejszych czynni-

ków przyczyniających się do obniżki kosztów i poprawy jakości usług publicz-

nych. 

Nacisk na wykorzystanie w sektorze samorządowym metod zarządzania 

sprawdzonych w sektorze prywatnym zmierza do wprowadzenia elastyczniej-

szych metod działania organizacji publicznych, zatrudniania i wynagradzania 

ich pracowników oraz budżetowania. Chodzi o stworzenie odpowiedniego sys-

temu bodźców, motywującego pracowników do osiągania jak najlepszych re-

zultatów
24

. 

Presja na większą dyscyplinę i oszczędność wykorzystania zasobów doty-

czy obniżki zarówno kosztów bezpośrednich, jak i kosztów pośrednich, zwięk-

szenia dyscypliny pracy i ograniczenia żądań związków zawodowych. Jest to 

uzasadnione potrzebą ograniczenia popytu sektora samorządowego na zasoby 

finansowe. Zmienia się nie tylko „filozofia” zarządzania tym sektorem, ale 

i praktyka zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego, adaptująca nie-

które techniki i style zarządzania stosowane w sektorze prywatnym
25

. 

Nowe zarządzanie publiczne wprowadza podejście menedżerskie do za-

rządzania sektorem samorządowym. Nowość tego modelu zarządzania polega 

na adaptacji metod i technik zarządzania stosowanych w sektorze prywatnym 

do warunków zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego. Chodzi 

zwłaszcza o nastawienie tych jednostek na osiąganie wyników, decentralizację 

zarządzania nimi (pozwolić menedżerom zarządzać), przyjęcie przez nie per-

spektywy strategicznej oraz wykorzystanie mechanizmów rynkowych. Ten no-

wy model zarządzania ma zapewnić gospodarność, efektywność i skuteczność 

jednostek samorządu terytorialnego
26

. 

Model NPM, ukształtowany na podobieństwo menedżerskiego modelu za-

rządzania stosowanego w sektorze prywatnym, ma jednak ograniczone możli-

                                                             
24 Regulowana gospodarka rynkowa, red. U. Kalina-Prasznic, Oficyna Wydawnicza, Kraków 

2003, s. 26–29. 
25  Por. Ustawa z 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240); A. Szew-

czuk, M. Zioło,  Zarys ekonomiki…,  op. cit., s. 58–65; K. Brzozowska, Partnerstwo publiczno-
prywatne. Przesłanki, możliwości, bariery, CeDeWu, Warszawa 2006, s. 24; M. Saar, Jak samo-
rządy lokalne mogą wspierać rozwój przedsiębiorczości?, CeDeWu, Warszawa 2011, s. 29–56. 

26  Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, red. A. Zalewski, SGH, 
Warszawa 2005, s. 66–71. 
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wości zastosowania w sektorze samorządowym. Ograniczoność ta wynika 

z dość paradoksalnej sytuacji: NPM wykorzystuje różne rozwiązania rynkowe 

do zaspokajania rozmaitych potrzeb społecznych, w których rynek jako mecha-

nizm alokacji zasobów zawodzi. Ponadto rynki tworzone w sektorze samorzą-

dowym nie są rynkami wolnej konkurencji, lecz rynkami konkurencji organi-

zowanej przez różne władze publiczne. Różnica między nimi jest taka, że na 

jednych wyboru usługodawcy dokonuje konsument, a na drugich władza pu-

bliczna dokonuje tego wyboru w imieniu konsumentów. 

Przy dokonywaniu zmiany modelu zarządzania sektorem samorządowym 

lub wprowadzaniu nowych elementów w istniejącym systemie zarządzania na-

leży kierować się poniższymi zasadami: 

1. Nie należy bezkrytycznie przenosić rozwiązań, które sprawdziły się 

w warunkach innych krajów, z reguły wyżej rozwiniętych. 

2. Wszelkie zmiany modelu zarządzania sektorem samorządowym w da-

nym kraju powinny być dostosowane do występujących w nim uwa-

runkowań społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych. 

3. Wprowadzanie tego typu zmian powinno być poprzedzone szczegóło-

wą i wnikliwą analizą społecznych kosztów oraz korzyści; dopiero 

kiedy w jej wyniku okaże się, że są one efektywne ekonomicznie i ko-

rzystne społecznie, można podejmować pozytywne decyzje. 

Powyższe rozważania prowadzą do wniosku, że nie jest możliwe w peł-

nym zakresie wykorzystanie filozofii rynkowego modelu zarządzania w JST. 

Wynika to po prostu z faktu, że samorząd terytorialny zaspokaja te potrzeby 

społeczne, w których rynek okazuje się zawodnym mechanizmem alokacji za-

sobów. Z tego względu konieczne jest stosowanie administracyjno-rynkowego 

modelu zarządzania, który z jednej strony umożliwi zachowanie niezbędnego 

zakresu nadzoru i kontroli nad działalnością JST, z drugiej zaś zapewni pożąda-

ną elastyczność ich działania umożliwiającą dostosowanie świadczonych przez 

nie usług do zróżnicowanych i zmieniających się potrzeb społecznych. 

NPM jest ukierunkowane na poprawę gospodarności, efektywności i sku-

teczności organizacji publicznych, przeto jego wprowadzenie do jednostek sek-

tora samorządowego powinno być podporządkowane tym samym wymaga-

niom. Jeżeli dany instrument NPM nie spełnia wymienionych kryteriów efek-

tywności, to nie powinien być stosowany w samorządzie terytorialnym. 
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7. Etyka w działaniu kadr samorządowych  

Tradycyjny system kontroli administracji publicznej (w tym administracji 

samorządowej) przez społeczeństwo odbywa się przy wykorzystaniu prawa 

(kontrola legalności) lub oceny efektywności ekonomicznej działań w ramach 

istniejących struktur administracji, jak i w odniesieniu do zatrudnionych w nich 

osób. W celu zapewnienia takiej kontroli pełnej efektywności niezbędne jest 

utworzenie rozbudowanych i kosztownych instytucji kontrolnych. One istnieją, 

będąc częścią aparatu państwa, nie są wolne od wad.  

Wśród badaczy administracji publicznej uznaje się współcześnie, że efek-

tywnym sposobem kontroli funkcjonowania struktur administracyjnych i za-

trudnionych w nich funkcjonariuszy może być uzupełnienie kontroli „zewnętrz-

nej” (organy kontroli i ochrony prawa, parlament, media) o kontrolę sprawowa-

ną poprzez wypracowanie w administracji norm etycznych, które zinternalizo-

wane świadomie i dobrowolnie przez funkcjonariuszy w postaci ich etyki za-

wodowej, zapobiegać będą patologiom organizacyjnym, a także czuwać nad ra-

cjonalną gospodarką budżetową27.  

Zagadnienie norm moralnych w funkcjonowaniu współczesnych organiza-

cji dotyka przede wszystkim ich stosunku wobec społecznego otoczenia i zosta-

ło dostrzeżone zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym w ostatnich la-

tach ze szczególną intensywnością. Do podstawowych funkcji, które pełni etyka 

w organizacjach publicznych zabezpieczając interes publiczny – należy zali-

czyć28:  

a) jest podstawą dobrego zarządzania publicznego, gdyż etycznie umoty-

wowani funkcjonariusze (decydenci) z reguły podejmują decyzje, kie-

rując się kryteriami merytorycznymi, dzięki temu działania administra-

cji są efektywniejsze; 

b) legitymizuje działania administracji publicznej i tym samym warunku-

je zaufanie do instytucji (samorządu terytorialnego, organów państwa); 

                                                             
27 Gospodarka budżetowa jednostek samorządu terytorialnego, red. W. Miemiec, UNIMEX, 

Wrocław 2006, s. 289–298; A. Szewczuk, Etyka zawodowa pracowników jednostek samorządu 
terytorialnego i jej wpływ na jakość funkcjonowania wspólnot lokalnych, w: 15 lat funkcjonowa-
nia regionalnych izb obrachunkowych jako organów nadzoru i kontroli gospodarki finansowej 
jednostek samorządu terytorialnego, red. J. Małecki, R. Hauser, Z. Janku, KRRIO, Poznań 2007, 
s. 173–182. 

28  Administracja publiczna, red. J. Hausner, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, 
s. 253. 
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c) zapobiega patologiom organizacyjnym, marnotrawstwu publicznych 

zasobów, a przede wszystkim korupcji; 

d) kształtuje pozytywne wartości w życiu publicznym i wspólnotowym; 

e) ułatwia podejmowanie przez urzędników publicznych decyzji trud-

nych, rozstrzygających różne trudne sytuacje, a dotyczące wspólnot 

lokalnych. 

Etyka zawodowa, jak każda etyka, jest zbiorem postulatów – zakazów 

i nakazów określających sposób wykonywania zawodu, i cele, którym on służy. 

Nakłada przez to na tych, którzy go wykonują, wyraźne obowiązki społeczne, 

zarówno wobec grupy zawodowej, jak i wobec społeczeństwa. To, co istotne 

i nie do pominięcia przy rozważaniach o etykach zawodowych, sprowadza się 

do faktu, że etyki zawodowe dają przedstawicielom określonych zawodów 

uprawnienia do odmowy wykonywania czynności zawodowych niezgodnych 

z akceptowanymi przez społeczeństwo celami. Przykładem takich etyk zawo-

dowych mogą być etyki: lekarza, nauczyciela, samorządowca itp. 

Etyki zawodowe są konstruowane na bazie relacji pomiędzy dobrem in-

dywidualnym ludzi podejmujących określoną aktywność, a dobrem wspólnym – 

społecznym. Wynikiem tych zależności jest powstanie dobra najcenniejszego 

w odniesieniu do określonej grupy zawodowej. Tego typu dobra są następnie 

grupowane i umieszczane w zbiorach norm i zobowiązań zwanych kodeksami 

etycznymi. 

W aktualnych warunkach w Polsce kodeks etyczny dla pracowników ad-

ministracji publicznej (w tym samorządowej), wykorzystujący twórcze zapisy 

w podobnych dokumentach przyjętych w innych krajach, powinien odwoływać 

się do następujących wartości: 

a) służebności władzy publicznej w stosunku do praw obywateli i prawa 

w ogóle (tzw. zasada służby publicznej) oraz dobra swojej gminy, po-

wiatu czy województwa samorządowego; 

b) praworządności i dbałości o wizerunek swojej jednostki samorządu te-

rytorialnego; 

c) poszanowania godności człowieka, praw obywatela i konsumenta 

usług publicznych; 

d) legalności, rzetelności, sumienności, racjonalności i efektywności 

w wypełnianiu obowiązków służbowych, w szczególności w odniesie-

niu do mienia publicznego; 
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e) lojalności wobec urzędu i zwierzchników z zachowaniem prawa do 

odmowy wykonania poleceń tylko w przypadkach, gdy prowadzi to do 

popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, a także zawiadamiania 

zwierzchników o przypadkach niezgodnych z prawem lub noszących 

znamiona omyłki poleceń służbowych; 

f) powściągliwości w publicznym wypowiadaniu krytycznych poglądów 

na temat funkcjonowania własnej jednostki samorządu terytorialnego; 

g) rozwoju umiejętności profesjonalnych; 

h) efektywnego współdziałania z innymi ludźmi i urzędnikami, opartego 

na ogólnych zasadach etyki i dobrego wychowania; 

i) bezstronności i unikania konfliktu interesów pomiędzy interesem pu-

blicznym a interesem prywatnym osób bliskich, a także w przypadku 

uzasadnionego podejrzenia o konflikt przestrzegania zasady równego 

traktowania wszystkich osób wchodzących w stosunki z administracją 

publiczną; 

j) jawności działania władz publicznych; 

k) neutralności politycznej i lojalności wobec legalnie działających władz 

państwa, w tym działania na rzecz przestrzegania neutralności. 

Zdefiniowanie kluczowych dla funkcjonariusza publicznego wartości 

etycznych jest jej jedynie pierwszym krokiem na drodze do zagwarantowania 

etycznych zachowań tej grupy zawodowej. Pojedyncze działania, w rodzaju 

uchwalenia kodeksów etycznych czy też restrykcyjnych przepisów prawnych, 

nie są tu, jak pokazuje praktyka, wystarczające. Uważa się, że niezbędne jest 

stworzenie kompleksowego systemu rozwiązań gwarantujących etyczne działa-

nie administracji publicznej. Najczęściej system taki określa się mianem „infra-

struktury etycznej”. Aby system taki był skuteczny, infrastruktura etyczna po-

winna składać się z
29

:  

a) silnego politycznego wsparcia dla realizacji celu, jakim jest etyczne 

działanie administracji (przywództwo polityczne i bezpośredni etyczny 

przykład polityków); 

b) dobrego, egzekwowanego prawa regulującego potencjalne standardy 

właściwego zachowania (regulacje karne i urzędnicze). Regulacje kar-

ne powinny być wspierane przez regulacje dające prawo do informacji 

o działaniach administracji, które daje obywatelom (a także mediom) 

bezpośrednie narzędzie kontroli nad administracją; 

                                                             
29  Administracja publiczna…, op. cit., s. 255–256. 
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c) zintegrowanych z systemem zarządzania mechanizmów egzekucji od-

powiedzialności (kodeksy etyczne, procedury, kontrola administracyj-

na i parlamentarna) i wspierania zachowań etycznych (instytucje 

świadczące urzędnikom pomoc); 

d) działań na rzecz socjalizacji zawodowej urzędników (działania eduka-

cyjne i szkoleniowe, promowanie pozytywnych przykładów); 

e) zapewnienia odpowiednich warunków wykonywania służby (bezpie-

czeństwo zatrudnienia, płace, prawo do odmowy wykonania nielegal-

nych i nieetycznych działań). 

Przemiany systemowe w naszym kraju, demokratyzacja życia społeczne-

go, dążenia do niwelowania opóźnień w rozwoju lokalnym i regionalnym 

w stosunku do zachodnich wspólnot samorządowych – to tylko niektóre wy-

zwania, które czekają na realizację. Tak wielki zakres wyzwań wymaga od kadr 

samorządowych nie tylko dużego profesjonalizmu w działaniu, ale i etyki za-

wodowej.  

Dla większości kadr samorządowych pojęcie „etyka zawodowa” jest obce 

i mało komunikatywne. Wynika to z faktu przywiązywania małego znaczenia 

przez „elity władzy” do działalności informacyjnej i szkoleniowej wśród pra-

cowników administracji samorządowej. Systematyczne warsztaty tematyczne 

m.in. z tego zakresu są w pełni uzasadnione. Nakłady na ten cel zaowocują zna-

czącym spadkiem zjawisk dysfunkcyjnych w działalności jednostek samorządu 

terytorialnego.  

Ze względu na dotychczasowe marginalne zainteresowanie problematyką 

etyki zawodowej w jednostkach samorządu terytorialnego, zasadne jest podjęcie 

na szeroką skalę badań empirycznych w tym zakresie. Pełne rozpoznanie rze-

czywistego stanu etyki zawodowej ukaże władzom samorządowym skalę pro-

blemu, wyczuli pracowników na istotne elementy zachowań w bliższym oto-

czeniu oraz przyczyni się do efektywniejszego funkcjonowania jednostek samo-

rządu terytorialnego, tak bardzo oczekiwanego przez wspólnoty lokalne. 

Podsumowanie 

Jednostki samorządu terytorialnego poprzez swój zakres zadań i obowiąz-

ków przyznanych z mocy prawa stają się posiadaczami niekwestionowanych 

cech dobra publicznego, które następnie powinny zostać przełożone w praktyce 

na wysoką efektywność w działaniu jako dostawcy dóbr i usług publicznych. 
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Rzeczywistość weryfikuje te założenia – wnioski są mniej optymistyczne. Re-

alizacja nowych wyzwań makroekonomicznych, konieczność ograniczania wy-

datków budżetowych, wysokie koszty transformacji systemowej itp. sprawiają, 

iż dominująca staje się orientacja na ekonomiczne aspekty samorządu teryto-

rialnego (utrzymywanie dotacji i subwencji, a nie pełna decentralizacja finan-

sów publicznych), przy marginalnym traktowaniu jakże ważnych problemów 

społecznych i kulturowych. Fakty oddawania niektórych obowiązków sektoro-

wi prywatnemu przez samorząd terytorialny oraz fakty podwyższania opłat na 

dobra i usługi dostarczane przez ten samorząd sprawiają, że członkowie wspól-

not lokalnych przestają utożsamiać się z tym samorządem (jego organami), 

a stają się zwykłymi klientami. Można zatem sformułować pytanie: czy przy 

tych uwarunkowaniach nowe zarządzanie publiczne może stać się narzędziem 

kreującym korzystne przeobrażenia w sektorze samorządowym? 

Odpowiedź powinna być potwierdzająca. Dzięki dużemu zaangażowaniu 

samorządu terytorialnego na wszystkich szczeblach jego struktur nastąpił dy-

namiczny rozwój naszego kraju w wymiarze lokalnym i regionalnym. Upod-

miotowienie samorządu terytorialnego miało swoje uzasadnienie. W procesie 

odrabiania opóźnień w rozwoju naszego kraju w stosunku do rozwiniętej Euro-

py istotny wpływ miała pomoc finansowa Unii Europejskiej. 

Z założeń budżetu Unii Europejskiej na lata 2014–2020 wynika, iż polskie 

samorządy mogą liczyć na dostępność do około 80 mld euro unijnych funduszy 

z polityki spójności. Szansa na kontynuowanie dynamicznego rozwoju lokalne-

go i regionalnego jest duża, potrzebne jednak są zmiany w scenariuszach do-

tychczasowego działania samorządu terytorialnego. Chodzi głównie o elimino-

wanie niekorzystnych zjawisk w sposobach działania, które będą prowadzić do 

wzrostu efektywności w gospodarce finansami publicznymi. Orientacja jako-

ściowa w działaniu samorządu terytorialnego powinna dominować w obliczu 

nowej perspektywy europejskiej.  

Promowanie idei racjonalnego, efektywnego gospodarowania w sferze fi-

nansów samorządowych napotyka wiele ograniczeń. Należy do nich w szcze-

gólności obiektywna niemożność wyposażenia wszystkich jednostek samorządu 

terytorialnego – niezależnie od liczby szczebli w pionowej strukturze samorzą-

du oraz od stopnia rozproszenia lub koncentracji terytorialnego podziału kraju – 

we własne źródła dochodów, wystarczające do pokrycia kosztów realizacji za-

dań samorządowych. Wynika to – jak wiadomo – z dysproporcji między wybit-

nie nierównomiernym rozkładem terytorialnym źródeł dochodów, związanych 
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ze stanem gospodarki na poszczególnych terenach, a względnie równomiernym 

rozkładem wydatków, związanych w znacznej mierze z funkcjami społecznymi 

samorządu, realizującego tzw. nierentowne zadania publiczne, dotyczące byto-

wych i społeczno-kulturalnych potrzeb ludności
30

. 

Reasumując, należy stwierdzić, że wielkim współczesnym wyzwaniem 

jawi się filozofia nowego zarządzania publicznego. Strategiczne znaczenie na-

leży przypisywać edukacji społeczeństwa, bez niej trudno myśleć o zmianie po-

dejścia do funkcjonowania samorządu terytorialnego według postępowych re-

guł. Trzeba rozwijać demokrację lokalną, zachęcać przedstawicieli wspólnot do 

udziału w pracach samorządu lokalnego. Ugruntowanie takiej filozofii myślenia 

wymaga czasu, ten proces będzie długotrwały, wymagający współdziałania spo-

łeczeństwa i władz zarówno samorządowych, jak i centralnych. Powyższe pro-

blemy i dylematy samorządu terytorialnego powinny znaleźć się także 

w centrum zainteresowania badaczy finansów publicznych.  
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QUALITY ORIENTATION IN THE ACTIVITY OF SELF-GOVERNMENT 

IN POLAND IN THE LIGHT OF THE NEW EUROPEAN PERSPECTIVE 

Summary 

Self-government in Poland is a crucial part of Polish territorial division. It is also 

very important element of public sector. The European Union structural funds were 

a significant source of financing self-government activities. A new European perspec-

tive of the EU's multiannual budget assumptions for 2014–2020 provides for Poland 

about 80 billion euros of EU funding under cohesion policy. This is a great opportunity 

to continue development at local and regional level. There is a high demand for a new 

approach in self-government entities activity focused on the mitigation of dysfunctions 

in the sphere of creating and implementing development strategies, in the planning and 

implementation of budgetary expenditures in provision of public services and attitudes 

of local government staff, etc., determining the real condition for full and effective utili-

zation of funds earmarked by EU. 
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POTENCJAŁ INNOWACYJNY PRZEDSIĘBIORSTW 

W REGIONIE POMORZA ZACHODNIEGO – 

KIERUNKI WSPARCIA POLITYKI INNOWACYJNEJ 

Wprowadzenie 

Badanie uwarunkowań potencjału innowacyjnego zostało przeprowadzone 

na grupie przedsiębiorstw regionu Pomorza Zachodniego. W regionie tym ist-

nieje rozbudowana baza przemysłowa, zmieniająca dynamicznie w czasie swoją 

strukturę. Coraz mniejsze znaczenie przypisuje się tradycyjnym, związanym 

z lokalizacją czynnikom wytwórczym na rzecz postępującego procesu dywersy-

fikacji. 

Region ten, będący jednym z 16 polskich regionów, nie zajmuje czołowe-

go miejsca w poziomie rozwoju gospodarczego, a w szczególności w zakresie 

aktywności innowacyjnej. Świadczą o tym choćby dane statystyczne zawarte 

w badaniach i dokumentach Głównego Urzędu Statystycznego. Jest to między 

innymi wynikiem zmniejszającego się znaczenia gospodarki morskiej, spadku 

liczby dużych przedsiębiorstw na rzecz mikro, małych i średnich, jak również 

wzrostu znaczenia usług w działalności gospodarczej. Nie przybyło również 

nowych jednostek badawczo-rozwojowych ani innych podmiotów mających 

silny potencjał w zakresie generowania wiedzy lub rozwiązań technologicznych 

oraz ich dyfuzji.  
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Innowacyjność w przedsiębiorstwie postrzegana jest jako układ aktywno-

ści, które są ze sobą powiązane przez sprzężenia zwrotne, natomiast innowacja 

jest rezultatem interaktywnego procesu uczenia, który angażuje często kilka 

podmiotów z wewnątrz i spoza przedsiębiorstwa
1
, a rolą polityki gospodarczej 

jest stymulowanie aktywności innowacyjnej w celu szybkiego rozwoju regio-

nów
2
. 

Województwo zachodniopomorskie to województwo powołane do życia 

w związku z reformą administracji publicznej z 1999 roku. Powstało z dawnych 

województw szczecińskiego, koszalińskiego oraz fragmentów gorzowskiego, 

pilskiego i słupskiego. Region położony jest na Pobrzeżach Południowobałtyc-

kich: Szczecińskim i Koszalińskim oraz na Pojezierzu Pomorskim (części Poje-

zierzy Południowobałtyckich)
3
. Województwo położone w północno-zachodniej 

Polsce, nad Bałtykiem, graniczy na zachodzie z Niemcami (landami Meklem-

burgia-Pomorze Przednie i Brandenburgia), a w Polsce z trzema wojewódz-

twami: pomorskim (na wschodzie), wielkopolskim (na południowym wscho-

dzie), lubuskim (na południu). Całkowita powierzchnia województwa to 

22 892, 48 km kw., a ludność województwa na dzień 31 grudnia 2007 roku  –

1 692 271 osób. Wartość produkcji sprzedanej przemysłu w 2006 roku w woje-

wództwie zachodniopomorskim to 19 902 900 zł, co stanowi 2,5% sprzedanej 

produkcji krajowej
4
. 90,4% sprzedanej produkcji pochodzi z przetwórstwa 

przemysłowego, z czego 18,9% z produkcji artykułów spożywczych i napojów, 

11,1% z produkcji drewna i wyrobów z drewna, 8,9% to wytwarzanie i zaopa-

trywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, a 7,3% z produkcji wyrobów meta-

lowych. 

Nakłady ogółem na działalność innowacyjną w roku 2006 w wojewódz-

twie zachodniopomorskim w sekcji D Polskiej Klasyfikacji Działalności – prze-

twórstwo przemysłowe wynosiły w roku 2006 – 15 226 200 zł. Nakłady na 

                                                             
1  B.-A. Lundvall, Introduction, w: National Systems of Innovation: Towards of Innovation 

and Interactive Learning, ed. B.-A. Lundvall, Pinter, London 1992. 
2  Por. A. Amin, An institutionalist perspective on regional economic development, „Interna-

tional Journal of Urban & Regional Research” 1999, Vol. 23 (2), s. 365–378. 
3  Informacje pochodzące z serwisu Wikipedia, http://pl.wikipedia.org/wiki/ 

Wojew%C3%B3dztwo_zachodniopomorskie. 
4  T. Hatzichronoglou, Revision of the high technology sector and product classification, STI 

Working Papers 1997/2, OECD, Paris 1997. 
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działalność badawczo-rozwojową – 1 443 600 zł, co stanowiło 9,5% nakładów 

na innowacje ogółem w tej sekcji działalności
5
.  

Z krótkiej charakterystyki województwa można wysnuć wniosek ogólny 

o niskim poziomie aktywności innowacyjnej. Należy pamiętać jednak, że kon-

wergencja uzależniona jest od mobilności kapitału i dyfuzji innowacji, co nie 

zawsze jest możliwe w przypadku biedniejszych regionów
6
. P. Romer zauważa, 

że większą barierą w rozwoju danego regionu czy państwa może być luka w za-

kresie wiedzy technologicznej, a nie bariera kapitałowa czy możliwości inwe-

stycyjne
7
. Dlatego też celem badań była próba znalezienia kluczowych uwarun-

kowań sfery działalności w przedsiębiorstwach, a tym samym odpowiedzi na 

pytanie – które z uwarunkowań w istotny sposób mogą przyczynić się do akty-

wizacji wewnętrznej innowacyjności przedsiębiorstw przemysłowych woje-

wództwa.  

1. Ogólne warunki prowadzenia działalności innowacyjnej w regionie 

Prezentowane aktualnie wyniki analiz zostały opracowane na podstawie 

modelowania typu probit, które pozwala wykorzystywać jakościową zmienną 

zależną. Biorąc pod uwagę, że badania przeprowadzono na podstawie binarnego 

sposobu prezentacji danych zarówno wejściowych, jak i wyjściowych, zastoso-

wanie przyjętej metodyki można uznać za zasadne w przypadku odpowiednio 

dużej próby. W opisywanym studium udział wzięło 447 przedsiębiorstw prze-

mysłowych z regionu Pomorza Zachodniego. 

Szacowania parametrów w metodach ze zmienną dychotomiczną dokonuje 

się za pomocą metody największej wiarygodności. Zgodnie z jej zasadami po-

szukuje się wektora parametrów, który gwarantuje największe prawdopodo-

bieństwo otrzymania wartości zaobserwowanych w próbie
8
. Biorąc pod uwagę 

fakt przyjęcia do badań zmiennych o charakterze binarnym (osiągane wartości 

to 0 lub 1), prezentacja większości wyników zostanie zakończona na poziomie 

strukturalnej postaci modelu. Dodatni znak występujący przy parametrze ozna-

                                                             
5  Informacje pochodzące z publikacji Głównego Urzędu Statystycznego, Nauka i technika 

w 2006 roku, GUS, Warszawa 2007, s. 31–120. 
6   Por. L. A. Rivera-Batiz, D. Xie, Integration among unequals, „Regional Science and Urban 

Economics” 1993, No. 23, s. 337–354. 
7  Por. P. Romer, Endogenous technological change, „Journal of Political Economy” 1990, 

Vol. 98, No. 5, part 2, s. 71–102. 
8  A. Welfe, Ekonometria, PWE, Warszawa 1998, s. 73–76. 
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cza, że prawdopodobieństwo zajścia zdarzenia innowacyjnego jest wyższe 

w wyodrębnionej grupie przedsiębiorstw w relacji do pozostałej zbiorowości. 

Modelowanie probitowe jest skutecznym narzędziem badawczym w przypadku 

dużych, ale statycznych prób, w których zmienna zależna ma postać  

jakościową. 

Tabela 1 

Postać probitu przy zmiennej niezależnej „wielkość przedsiębiorstwa” w modelach opi-

sujących innowacyjność przemysłu w regionie zachodniopomorskim (modele istotne 

statystycznie) 

Atrybut innowacyjności 
Wielkość przedsiębiorstwa 

mikro małe średnie duże 

Nakłady na działalność B+R -0,36x–0,27 -0,62x–15 0,79x–0,62  

Inwestycje w dotychczas niestosowane 
środki trwałe,  
w tym: 

-0,39x + 0,97  0,45x + 0,74  

 w budynki, lokale i grunty -0,64x–0,27  0,38x–0,53  

 w maszyny i urządzenia techniczne -0,31x + 0,80  0,31x + 0,63  

Oprogramowanie komputerowe -0,75x + 0,89  0,84x + 0,46 0,94x + 0,62 

Wprowadzenie nowych wyrobów -0,42x–0,33  0,40x–0,56  

Implementacja nowych procesów 

technologicznych, 
w tym: 

  0,36x + 0,72  

 metody wytwarzania  -0,26x+0,19   

 systemy okołoprodukcyjne -0,85x–0,13  0,41x–0,45 0,75x–0,37 

 systemy wspierające -0,59x–0,16   0,73x–0,35 

Współpraca z dostawcami  -0,28x–0,25 0,41x–0,58  

Współpraca z jednostkami PAN -0,69x–1,40  0,42x–1,68  

Współpraca ze szkołami wyższymi -0,65x–1,28 -0,45x–1,26 0,75x–1,72  

Współpraca z krajowymi JBR    0,87x–0,80 

Współpraca z zagranicznymi JBR  -0,41x–0,07 0,55x–0,39  

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 

W regionie zachodniopomorskim wielkość przedsiębiorstwa ma znaczenie 

dla kształtowania aktywności innowacyjnej w przemyśle. Podmioty mikro i ma-

łe w tym procesie ustępują średnim i dużym, z wyraźnym jednak ukierunkowa-

niem na pierwszą grupę. Najwyższą dysinnowacyjność wykazują jednostki 

najmniejsze i jednocześnie dotyczy ona wszystkich badanych płaszczyzn. Zbio-

rowość podmiotów małych również charakteryzuje się słabą, w porównaniu 
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z innymi grupami przedsiębiorstw, aktywnością w generowaniu nowych roz-

wiązań, z tym, że liczba oszacowanych modeli jest mniejsza. 

Aktualnie rdzeniem innowacyjności w regionie są przedsiębiorstwa śred-

nie, ich aktywność w tym zakresie dotyczy prawie wszystkich badanych obsza-

rów. Warto zaznaczyć, że firmy średnie dominują pod względem aktywności 

innowacyjnej zarówno w obszarze finansowym, implementacyjnym, jak i ko-

operacyjnym. Obserwowane zjawisko zmiany punktu ciężkości z firm dużych 

w kierunku średnich świadczy o ewolucji regionalnego systemu przemysłowe-

go, gdzie rdzeń przeobrażeń technologicznych nie jest już domeną elitarnej gru-

py podmiotów (mało liczebnej), lecz stał się fenomenem powszechnym. 

Tabela 2 

Wartości parametrów przy zmiennej niezależnej „charakter własności przedsiębiorstwa” 

w modelach probitowych opisujących innowacyjność przemysłu w regionie zachodnio-

pomorskim (modele istotne statystycznie) 

Atrybut innowacyjności 
Charakter własności przedsiębiorstwa 

krajowe zagraniczne mieszane 

Nakłady na działalność B+R  0,51x–0,41  

Oprogramowanie komputerowe -0,72x + 1,29 0,52x + 0,63 0,92x + 0,63 

Wprowadzenie nowych wyrobów  0,42x–0,47 -0,52x–0,39 

Implementacja nowych procesów technologicz-
nych,  
w tym: 

   

 systemy wspierające -0,38x + 0,02 0,51x–0,35  

Współpraca z jednostkami PAN  0,65x–1,62  

Współpraca z krajowymi JBR -0,92x–1,04 0,88x–1,84  

Współpraca z zagranicznymi JBR  0,41x–0,26  

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 

Charakter własności badanych przedsiębiorstw również nie jest bez zna-

czenia dla aktywności innowacyjnej w regionie. Tak jak wcześniej podmioty 

mikro i małe cechowały się niską skłonnością do tworzenia czy transferu wie-

dzy, tym razem ich miejsce zajęły firmy krajowe. Opozycją do tych jednostek 

stały się przedsiębiorstwa zagraniczne, których aktywność innowacyjna jest wy-

raźnie wyższa w obszarach działalności B+R, implementacji nowych wyrobów 

i kooperacji jako całości. Mimo że omawiana działalność istotnie różni się na 

korzyść firm zagranicznych, o tyle w przedsiębiorstwach o mieszanej strukturze 
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własności aktualnie nie sposób jednoznacznie ocenić problemu asymilacji wie-

dzy przez te jednostki. 

Tabela 3 

Wartości parametrów przy zmiennej niezależnej „przychody w ostatnich trzech latach” 

w modelach probitowych opisujących innowacyjność przemysłu w regionie zachodnio-

pomorskim (modele istotne statystycznie) 

Atrybut innowacyjności 

Przychody w ostatnich trzech latach 

wrosły spadły 
nie zmieniły 

się 

Nakłady na działalność B+R 0,50x–0,73 -0,52x–0,30  

Inwestycje w dotychczas niestosowane środki 
trwałe,  
w tym: 

0,86x + 0,28 -0,88x + 0,99 -0,49x + 0,94 

 w budynki, lokale i grunty 0,54x–0,81 -0,89x–0,32  

 w maszyny i urządzenia techniczne 0,66x + 0,26 -0,70x + 0,82 -0,38x + 0,78 

Oprogramowanie komputerowe 0,41x + 0,38  -0,53x + 0,75 

Implementacja nowych procesów  
technologicznych,  
w tym: 

0,55x + 0,45 -0,66x + 0,92  

 systemy okołoprodukcyjne 0,70x–0,85 -0,64x–0,24 -0,55x–0,24 

 systemy wspierające  -0,45x–0,24  

Współpraca z zagranicznymi JBR 0,44x–0,54 -0,41x–0,17  

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 

Przychody osiągane w ostatnich trzech latach w badanych firmach istotnie 

wpływają na skłonność do wprowadzania nowych rozwiązań w przemyśle. 

Przedsiębiorstwa, w których rosły przychody, były częściej zainteresowane fi-

nansowaniem i wprowadzaniem innowacji, ale również podejmowaniem 

współpracy w tym obszarze z innymi podmiotami.  

Przeciwieństwem dla tej grupy są firmy o pogarszających się parametrach 

dochodowych, ale nie tylko, bowiem brak zmian w przychodach również nega-

tywnie wpływa na zdolność do podejmowania ryzyka. Przedsiębiorstwa na Po-

morzu Zachodnim cechują się ponadprzeciętną podatnością na wahania cyklu 

koniunkturalnego w stosunku do innych regionów. Uzyskane wyniki nie są 

zgodne z osiągniętymi w bardziej rozwiniętych krajach, gdzie podkreśla się 

zwiększoną intensywność procesów innowacyjnych w okresie dekoniunktury 

jako reakcję obronną i antycypującą zdarzenia rynkowe – występowanie aktyw-
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nych strategii innowacyjnych w przeciwieństwie do bierności w tym zakresie 

producentów krajowych. 

Tabela 4 

Wartości parametrów przy zmiennej niezależnej „zakres przestrzenny sprzedaży” 

w modelach probitowych opisujących innowacyjność przemysłu w regionie zachodnio-

pomorskim (modele istotne statystycznie) 

Atrybut innowacyjności 
Zasięg sprzedaży 

lokalny regionalny krajowy międzynarodowy 

Nakłady na działalność B+R -0,94x–0,24  0,28x–0,48 0,31x–0,51 

Inwestycje w dotychczas niestoso-
wane środki trwałe, 
w tym: 

-0,40x + 0,93    

 w budynki, lokale i grunty -0,47x–0,34   0,33x–0,57 

Oprogramowanie komputerowe -0,75 + 0,80   0,54x + 0,43 

Implementacja nowych procesów 

technologicznych,  
w tym: 

-0,36x + 0,89   0,40x + 0,65 

 systemy okołoprodukcyjne -0,52x–0,24   0,30x–0,46 

 systemy wspierające -0,43x–0,23   0,40x–0,50 

Współpraca z jednostkami PAN    0,79x–2,02 

Współpraca ze szkołami wyższymi  -0,81x–1,32 0,41x–1,60  

Współpraca z krajowymi JBR    0,46x–1,94 

Współpraca z zagranicznymi JBR -0,42x–0,15   0,31x–0,37 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 

Zasięg oraz kierunek sprzedaży wytwarzanych produktów również nie po-

zostaje bez wpływu na działalność innowacyjną przemysłu w regionie. Podmio-

ty oferujące swoje produkty lokalnie wykazują niższe szanse na realizację pro-

cesów tworzenia nowej wiedzy w sytuacji, gdy działające poza granicami kraju 

jak najbardziej. Wynika to ze słabości wewnętrznego systemu przemysłowego, 

a więc z jego niskiego potencjału gospodarczego i braku w jego ramach bliskich 

powiązań skutkujących adekwatnym dynamizmem systemowo-innowacyjnym. 

Brak czynników ułatwiających wchodzenie w sprzężenia słabszej części gospo-

darki może wpływać na postępującą polaryzację innowacyjności w przyszłości 

w regionie. 
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Tabela 5 

Wartości parametrów przy zmiennej niezależnej „rodzaj działalności odbiorcy” w mo-

delach probitowych opisujących innowacyjność przemysłu w regionie zachodniopo-

morskim (modele istotne statystycznie) 

Atrybut innowacyjności 

Rodzaj działalności odbiorcy 

górnictwo 
przetwórstwo 
przemysłowe 

energetyka handel 

Nakłady na działalność B+R 1,22x–0,38  1,12x–0,42  

Inwestycje w dotychczas niestosowa-
ne środki trwałe, 
w tym: 

 0,36x + 0,77   

  w budynki, lokale i grunty 1,28x–0,43 0,34x–0,51   

Oprogramowanie komputerowe  0,30x + 0,60 0,76x + 0,64  

Implementacja nowych procesów 
technologicznych, 
w tym: 

    

  systemy okołoprodukcyjne 0,86x–0,33 0,29x–0,39 0,83x–0,36  

 systemy wspierające   0,58x–0,33  

Współpraca z dostawcami    -0,26x–0,31 

Współpraca z jednostkami PAN  0,62x–1,75   

Współpraca ze szkołami wyższymi 1,02x–1,44  1,02x–1,49  

Współpraca z krajowymi JBR  0,42x–1,82   

Współpraca z zagranicznymi JBR   0,60x–0,25 -0,30x–0,06 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 

Z punktu widzenia charakteru odbiorcy wytwarzanych produktów można 

stwierdzić występowanie wielu zróżnicowanych interakcji obrazujących za-

chowania innowacyjne w regionie. Nie bez znaczenia dla kształtowania proce-

sów innowacyjnych w regionie pozostają relacje pionowe i poziome w połącze-

niu z parametrami przestrzennymi. Powiązania sieciowe uznawane są obecnie 

za jedne z głównych determinant aktywności innowacyjnej na poziomie regio-

nalnym. Bliskość geograficzna sprzyja skłonności do implementacji nowych 

rozwiązań, podobnie zresztą jak utrzymywanie odpowiedniej jakości trwałych 

związków z konkurentami, dostawcami czy odbiorcami. Z tej przyczyny jed-

nym z kluczowych celów polityki regionalnej w UE jest zapewnienie płynnej 

adaptacji struktur przemysłowych w obliczu światowych zmian parametrów 

społecznych, gospodarczych i technologicznych
9
. 

                                                             
9  A. Reid,  Industrial policy in Wallonia: A rupture with the past? „European Planning Stu-

dies” 2000, Vol. 8, No. 2, s. 183. 
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Tabela 6 

Wartości parametrów przy zmiennej niezależnej „odległość od konkurenta” w modelach 

probitowych opisujących innowacyjność przemysłu w regionie zachodniopomorskim 

(modele istotne statystycznie) 

Atrybut innowacyjności 
Odległość od najbliższego konkurenta 

lokalnie region kraj zagranica 

Nakłady na działalność B+R -0,57x–0,15  0,51x–0,42 0,36x– 0,45 

Inwestycje w dotychczas niestosowane 
środki trwałe,  
tym: 

    

 w budynki, lokale i grunty    0,37x–0,51 

Oprogramowanie komputerowe    0,85x +0,51 

Wprowadzenie nowych wyrobów   0,37x–0,48  

 systemy okołoprodukcyjne   0,36x–0,36  

 systemy wspierające    0,37x–0,39 

Współpraca z dostawcami   0,36x–0,49  

Współpraca z jednostkami PAN -0,63x–1,35   0,68x–1,76 

Współpraca ze szkołami wyższymi -0,40x–1,26 -0,50x–1,29 0,47x–1,46 0,45x–1,53 

Współpraca z krajowymi JBR -1,05x–1,47  0,77x–1,84 0,48x–1,84 

Współpraca z zagranicznymi JBR -0,31x–0,10 -0,31x–0,14 0,40x–0,26 0,44x–0,33 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 

Czynnikiem krytycznym w realizacji działalności innowacyjnej w przemy-

słowych powiązaniach horyzontalnych staje się położenie geograficzne. 

W regionie Pomorza Zachodniego im mniejszy jest dystans do głównego kon-

kurenta, tym występuje słabsza aktywność innowacyjna. Po pierwsze jest to 

konsekwencja położenia geograficznego i wynikającego z tego znacznego 

udziału produkcji proeksportowej. Po drugie ma to związek ze słabością poten-

cjału gospodarczego województwa. Oznacza to polaryzację gospodarki według 

konwencji silny–słaby i świadczy zatem o funkcjonowaniu słabo powiązanych 

ze sobą dwóch systemów przemysłowych. Omawiane płaszczyzny: przestrzeń 

i relacje, warunkują się wzajemnie, trudno bowiem oczekiwać natężonego po-

ziomu współpracy poziomej, choć nie jest to niemożliwe w sytuacji, kiedy od-

ległość między podmiotami rośnie. 
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Tabela 7 

Wartości parametrów przy zmiennej niezależnej „odległość od odbiorcy” i „relacje 

z odbiorcami” w modelach probitowych opisujących innowacyjność przemysłu w re-

gionie zachodniopomorskim (modele istotne statystycznie) 

Atrybut innowacyjności 
Odległość od odbiorcy Relacje z odbiorcą 

lokalnie zagranica niezbędne bliskie 

Nakłady na działalność B+R    0,57x–0,81 

Inwestycje w dotychczas niestosowane 
środki trwałe, 
w tym: 

  -0,51x+0,92  

 oprogramowanie komputerowe  0,41x + 0,55 -0,49x+0,73 0,42x + 0,36 

Implementacja nowych procesów tech-
nologicznych,  

w tym: 

 0,34x + 0,72 -0,67x+0,92 0,60x + 0,39 

 systemy okołoprodukcyjne   -0,46x–0,27 0,54x–0,74 

 systemy wspierające -0,36x–0,19 0,42x–0,44 -0,48x–0,25 0,33x–0,55 

Współpraca z dostawcami    0,33x–0,71 

Współpraca z jednostkami PAN  0,39x–1,54  0,78x–2,05 

Współpraca z krajowymi JBR -0,26x–0,14 0,29x–0,31  0,36x–0,50 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 

Dotychczasowe rozważania starały się odpowiedzieć na pytanie, co wpły-

wa pozytywnie, negatywnie lub pozostaje bez wpływu na rozpatrywane aspekty 

działalności innowacyjnej przemysłu w regionie Pomorza Zachodniego.  

Cechuje się on również bardzo słabymi powiązaniami wewnątrz- i mię-

dzyprzemysłowymi wynikającymi z braku odpowiedniej wiedzy, która mogłaby 

w sposób naturalny dynamizować procesy innowacyjne w regionie. Niskie wy-

magania w obszarze rozwijania produktów i procesów, silna wewnętrzna kon-

kurencja w oparciu o czynnik ceny i kosztów oraz izolacja powodują brak natu-

ralnej zdolności tego subsytemu do szerszego nawiązywania kontaktów pozare-

gionalnych.  

Równolegle w województwie funkcjonuje alternatywny subsystem prze-

mysłowy, do którego zaliczymy firmy średnie, uzupełniane w niektórych przy-

padkach dużymi, zagraniczne, sprzedające wytworzone produkty poza krajem 

i ukierunkowane na aglomeracje jako rynki docelowe. Takie przedsiębiorstwa 

wchodzą w ścisłe interakcje z dostawcami, odbiorcami i konkurentami, tworząc 

rozbudowane łańcuchy lub sieci dostaw.  
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Niestety, współpraca w takiej sieci wymaga ponoszenia znacznych nakła-

dów celem pokonywania bariery przestrzeni, języka, mentalności i kultury. 

Omawiane struktury nie pozostają jednak wobec siebie w pełnej izolacji. 

Świadczą o tym dwa fakty. Po pierwsze wielkość firmy. Liczba przedsiębiorstw 

średnich wraz z ich zróżnicowaniem terytorialnym i technologicznym pozwala 

przypuszczać, że istnieją wysokie szanse na naturalny przepływ wiedzy do in-

nych uczestników procesów gospodarczych w regionie. Po drugie silne powią-

zanie realizacji działalności innowacyjnej z poziomem kwalifikacji zatrudnia-

nych pracowników pozwala sądzić, że uzyskiwana tą drogą wiedza będzie pod-

legać naturalnej mobilności między podmiotami, co powinno wpływać na dy-

namizm innowacyjny regionu jako całości. 

Podsumowanie 

Przeprowadzone badania obrazują charakter i znaczenie powiązań intra- 

i interindustrialnych dla funkcjonowania regionalnego systemu innowacji. 

Zwrócono uwagę, że firmy wchodzące w interakcje z innymi podmiotami 

przemysłowymi cechują się wyższym poziomem innowacyjności w stosunku do 

tych, które w takich powiązaniach nie uczestniczą.  

W regionie Pomorza Zachodniego bazą innowacyjności jest posiadanie 

kontaktów ze znaczną i zdywersyfikowaną grupą dostawców, co biorąc pod 

uwagę ich liczbę w województwie, można określić jako zjawisko pozytywne. 

Z drugiej strony powinno zachodzić zawężanie ilości powiązań z dostawcami 

przemysłowymi do około jednego lub dwóch, czyli postępującej specjalizacji. 

Niemniej ilość statystycznie istotnych modeli wygenerowanych dla ostatniej 

grupy podmiotów nakazuje ostrożną interpretację zjawisk. O ile struktura tech-

nologiczna powiązań z dostawcami i odbiorcami zdecydowanie poprawia obraz 

regionu, o tyle poszukiwanie współzależności wewnątrzprzemysłowych wska-

zuje na trend odwrotny, czyli wzrost znaczenia sektorów reprezentujących ni-

skie technologie. Omawiane zjawiska oznaczają, że chęć pobudzenia postępu 

w nowoczesnych dziedzinach przemysłu powinna dotyczyć związków między-

przemysłowych, gdy dla tradycyjnych wymagają stymulacji innowacyjnej we-

wnątrz grupy. Warto jednocześnie przypomnieć, że oszacowane modele nie by-

ły statystycznie istotne w przypadku powiązań wzdłuż pełnego łańcucha dostaw 

produkcyjnych, co świadczy o braku istotnego zróżnicowania w poziomie in-

nowacyjności między poszczególnymi grupami firm. 
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Reasumując, do szczególnych czynników wpływających pozytywnie na 

realizację procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach przemysłowych re-

gionu Pomorza Zachodniego można zaliczyć: 

a) firmy średnie i duże, ze wskazaniem na pierwszą grupą, 

b) podmioty z udziałem kapitału zagranicznego, 

c) rosnące przychody firm, 

d) ożywienie w gospodarce, 

e) wysoki poziom kwalifikacji pracowników, 

f) sprzedaż produktów na rynkach zagranicznych, 

g) kierunek sprzedaży: aglomeracje, 

h) znaczną odległość od konkurenta i raczej bliska z nim współpraca, 

i) współprac po stronie odbiorców z przemysłem, ale również z sektorem 

rolnictwa i rybactwa, transportu czy gastronomii, 

j) ponadregionalne kontakty z dostawcami i odbiorcami w powiązaniu 

z utrzymywaniem bliskich kontaktów. 

Wśród szczególnych zjawisk hamujących innowacyjność w systemie 

przemysłowym można wyróżnić: 

a) firmy mikro i małe, z naciskiem na pierwszą grupę, 

b) podmioty krajowe (charakteryzuje się jednak stosunkowo słabym od-

działywaniem), 

c) spadek lub brak zmian w przychodach, 

d) pogarszająca się koniunktura, 

e) sprzedaż na rynku lokalnym, 

f) oferta skierowana na tereny peryferyjne, 

g) bliska odległość od głównego konkurenta i brak utrzymywania z nim 

bliskich kontaktów, 

h) produkcja na rzecz handlu, 

i) raczej bliska odległość od dostawców i odbiorców, 

j) utrzymywanie typowych kontaktów biznesowych z dostawcami i od-

biorcami. 

Region Pomorza Zachodniego ma korzystne perspektywy rozwoju oparte-

go na wprowadzaniu nowych wyrobów i technologii. Mimo słabego potencjału 

gospodarczego, w stosunku do innych regionów, posiada szereg atrybutów 

przemysłowych, których wykorzystanie powinno przyczynić się do znaczącej 

akceleracji procesów innowacyjnych. Powstaje przy tym pytanie, czy konstru-

owane obecnie rozwiązania na poziomie samorządu i programów operacyjnych 
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będą potrafiły wykorzystać wskazane pozytywne tendencje i neutralizować od-

działywanie ograniczeń. 
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INNOVATIVE POTENTIAL OF ENTERPRISES IN THE REGION OF 

WESTERN POMERANIA – DIRECTIONS OF INNOVATION POLICY 

Summary 

The study illustrates the nature and importance of intra- and interindustrial 

links to the functioning of the regional innovation system. It was noted that 

companies that interact with other industry players are characterized by higher 

levels of innovation compared to those who do not participate in such relation-

ships. 

In the region of Western Pomerania base for innovation is to have contacts 

with a large and diversified group of suppliers, taking into account their number 

in the region can be defined as a positive phenomenon. On the other hand, it 

should take place to narrow number of links with industry suppliers to about 

one or two, the progressive specialization. While the structure of technological 
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linkages with suppliers and customers definitely improves the image of the re-

gion, with many interdependencies indicates a reverse trend of growing impor-

tance of sectors representing low technologies. These phenomena imply that the 

wish to stimulate progress in the modern industries should include trans-

disciplinary compounds with the traditional need for an innovative stimulation 

within the group. It also noted that the estimated models were not statistically 

significant in the case of ties along the full chain of production, reflecting the 

lack of significant differences in the level of innovation between different 

groups of companies.  

Western Pomerania region has good prospects for development based on 

the introduction of new products and technologies. Despite the weak economic 

potential, relative to other regions, has a number of attributes of industrial use of 

which should contribute to a significant acceleration of innovation processes. 

The question arises whether the currently constructed at the level of self-

government solutions and operational programs will be able to take advantage 

of positive trends identified and neutralize the impact of restrictions. 

Translated by Katarzyna Szopik-Depczyńska 
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KLASYCZNYCH TEORII ROZWOJU REGIONALNEGO 

Wprowadzenie 

Ze względu na określone cechy procesu innowacyjnego bardzo istotną rolę 

w jego stymulowaniu spełnia czynnik publiczny, a na poziomie regionów –

samorządy, które powinny uczestniczyć w kreowaniu własnej polityce proin-

nowacyjnej, dostosowanej do lokalnych uwarunkowań
1
. Zgodnie z endogenicz-

nymi teoriami rozwój każdego regionu będzie następował w sposób zrównowa-

żony tylko wówczas, jeśli będą w nim brać udział:  

a) jednostki biznesowe, czyli odbiorcy innowacji, 

b) jednostki badawczo-naukowe, czyli źródła innowacji, 

c) administracja rządowo-samorządowa, której zadaniem jest koordyno-

wanie działań i tworzenie sprzyjającego klimatu do rozwoju gospo-

darczego regionu. 

Regionalna Strategia Innowacji (RSI) danego województwa powinna uka-

zywać aktualny stan innowacyjności gospodarki danego regionu. Powinna rów-

nież formułować działania, których celem jest uaktywnienie podmiotów gospo-

darczych i instytucji wspierających działalność gospodarczą. Istota RSI powin-

                                                             
1  Innowacje w rozwoju przedsiębiorczości w procesie transformacji, red. W. Janusz, Difin, 

Warszawa 2004, s. 11. 
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na także obejmować działania wzmacniające współpracę przedsiębiorstw, 

ze szczególnym uwzględnieniem sektora małych i średnich przedsiębiorstw, 

ponieważ to one są obecnie głównym kreatorem wzrostu aktywności innowa-

cyjnej gospodarki regionalnej w państwach najwyżej rozwiniętych. Ponadto w 

ramach RSI należy wytyczyć strategiczne cele, które umożliwią poprzez zwięk-

szenie aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw rozwój całego regionu. Sprzy-

jać temu powinno tworzenie sieci wzajemnych powiązań pomiędzy przedsię-

biorstwami i przedsiębiorstwami a ośrodkami naukowo-badawczymi
2
.  

W tym kontekście celem artykułu jest ukazanie potencjalnych zachowań 

jednostek samorządu terytorialnego, które powinny stymulować rozwój aktyw-

ności innowacyjnej przedsiębiorstw na tle klasycznych koncepcji rozwoju re-

gionalnego.  

1. Systematyzacja teorii rozwoju regionalnego 

Przeglądając teorie rozwoju regionalnego, warto zwrócić uwagę na dużą 

ich liczbę. W celu usystematyzowania tych teorii można je podzielić na teorie 

pierwotne (klasyczne) i wtórne. Zestawienie klasycznych teorii rozwoju regio-

nalnego przedstawiono w tabeli 1. 

Tabela 1 

Klasyczne teorie rozwoju regionalnego 

Lp. Teoria Theory Autor 
Rok 

ogłoszenia 

1 Bazy ekonomicznej Economic base W. Sombart 1916 

2 Biegunów rozwoju Growth poles F. Perroux  1955 

3 Dystryktów przemysłowych  Industrial districts A. Marshall 1980 

4 Kapitału społecznego Social capital J. Coleman 1988 

5 Gron przemysłowych Industry clusters M.E. Porter 1990 

Źródło: opracowanie własne. 

Teorie klasyczne są to takie, które nie wywodzą się wprost z innych teorii 

rozwoju regionalnego. Początki pierwszych z nich sięgają końca XIX wieku 

                                                             
2  http://www.malopolskie.pl/Gospodarka/Regionalna/. 
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(dystrykty przemysłowe Marshalla) oraz roku 1916 (teoria bazy ekonomicznej 

W. Sombarta).  

Z kolei do wtórnych teorii rozwoju regionalnego zaliczyć można, te które 

wywodzą się z teorii klasycznych. Stanowią one rozwinięcie tych teorii. Ich ze-

stawienie i odpowiednie do nich teorie klasyczne przedstawiono w tabeli 2.  

Tabela 2 

Wtórne teorie rozwoju regionalnego 

Lp. Teoria klasyczna 
Wtórne teorie rozwoju regionalnego 

Nazwa teorii Theory Autor 

1 Bazy 
ekonomicznej 

Teoria produktu pod-
stawowego 

Staple theory H. Innes 

Nowa teoria handlu, 
Nowa geografia eko-
nomiczna 

New trade theory  P. Krugman 

2 Biegunów  
rozwoju 

Teoria geograficznych 
centrów wzrostu 

Goegraphical growth 
centers theory 

A. Hirschman 

Koncepcja błędnego 
koła 

Cumulative causation 
theory 

G. Myrdal 

Model rdzenia i pery-
ferii 

Core and peripheries 
theory 

J. Friedman 

Teoria społeczeństwa 
sieciowego 

Network socjety theory M. Castells 

Cyklu produkcyjnego  Product cycle R. Vernon 

Teoria uczącego się 
regionu  

The learning region 
theory 

R. Floryd 

3 Dystryktów  
przemysłowych 

Modele dystryktów Models of industrial 
districts theory 

A. Markusen 

Teoria terytorialnego 
systemu produkcyjne-

go 

Territorial 

production systems 

theory 

GREMI
3
 

Elastycznej produkcji Flexible production M. Piore,  
Ch. Sabel 

4 Gron  
Przemysłowych 
(teorie  
instytucjonalne) 

Teoria aglomeracji ela-
stycznej produkcji 

Flexible production 
agglomeration theory 

A. Scott 

Teoria poza handlo-
wych współzależności 

Untraded interdepen-
dencies theory 

M. Storper 

Teoria instytucjonalna 
rozwoju gospodarcze-
go 

Institutional theory of 
economic development 

D. North 

                                                             
3  GREMI – Groupe de Researche Europeen Milieux Innovateurs. 
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Lp. Teoria klasyczna 
Wtórne teorie rozwoju regionalnego 

Nazwa teorii Theory Autor 

5 Teoria kapitału  
społecznego 

Teoria sprawności in-
stytucji samorządo-
wych 

Social capital R. Putman 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: G.T. Grosse, Przegląd koncepcji teoretycz-

nych rozwoju regionalnego, „Studia Regionalne i Lokalne” 2002, nr 1 (8), 

s. 25–48. 

2. Teoria bazy ekonomicznej W. Sombarta 

Jak już wcześniej wspomniano, początki teorii bazy ekonomicznej sięgają 

roku 1916, kiedy została opublikowana praca Wernera Sombarta Der moderne 

Kapitalismus
4
. Początkowo teoria ta dotyczyła warunków powstania i rozwoju 

miast, natomiast wraz z upływem czasu uległa przekształceniu i zaczęła doty-

czyć całych regionów. Zgodnie z teorią W. Sombarta ludność można podzielić 

na dwie grupy: twórców miasta (ludność egzogeniczną) i ludność wypełniającą 

miasto (ludność endogeniczną). Kluczowe znaczenie dla rozwoju miasta miała 

grupa ludności egzogeniczna
5
.  

W późniejszych interpretacjach tej teorii zaczęto zwracać coraz większą 

uwagę na działalność produkcyjną ludności danego regionu. Samo pojęcie bazy 

ekonomicznej pierwotnie dotyczyło nadwyżki osób, które wytwarzają produkty 

przeznaczone na eksport. W późniejszych interpretacjach bazę ekonomiczną 

stanowiły firmy i sektory gospodarcze, które wytwarzały produkty na eksport
6
. 

Rozwój tej bazy zapewnia efekty dodatkowe w postaci rozwoju sektorów 

wspomagających, w skład których wchodzą podwykonawcy oraz rynek usług 

lokalnych i regionalnych. Dochody uzyskane z eksportu umożliwiają finanso-

wanie importu oraz zakup lokalnych towarów i usług, co w rezultacie wpływa 

na powstanie wewnątrzregionalnego efektu mnożnikowego. 

Zgodnie z teorią bazy ekonomicznej, najistotniejszym czynnikiem stymu-

lującym rozwój regionu jest zewnętrzny popyt na towary i usługi, które są wy-

                                                             
4  W. Sombart, Der moderne Kapitalismus, Vol. 1: Einleitung – Die vorkapitalistische Wirt-

schaft – Die historischen Grundlagen des modernen Kapitalismus; Vol. 2: Das europäische Wirt-
schaftsleben im Zeitalter des Frühkapitalismus, Duncker und Humblot, München–Leipzig 1916.  

5  Por. R. Domański, Zasady geografii społeczno-ekonomicznej, PWN, Warszawa 1993, s. 54–
57. 

6  Por. D.C. North, Location and regional economic growth, „Journal of Political Economy” 
1955, Vol. 63, s. 243–258. 



 Regionalna polityka innowacyjna w świetle klasycznych… 343 

 

twarzane wewnątrz regionu. W tym kierunku powinny też zmierzać działania 

władz lokalnych i regionalnych. Działania te powinny polegać z jednej strony 

na wspieraniu działalności eksportowej przedsiębiorstw regionalnych, z drugiej 

strony na poszukiwaniu i stwarzaniu sprzyjających warunków dla nowych in-

westorów produkujących na eksport. Władze lokalne lub regionalne powinny 

zachęcać do inwestowania na swoim terenie przede wszystkim te podmioty, 

które wytwarzają produkty w oparciu o nowoczesne technologie
7
. Takie pro-

dukty są atrakcyjne na każdym rynku i dlatego łatwo jest je później eksporto-

wać. Drugą grupą podmiotów, o które władze powinny zabiegać, to podmioty 

świadczące usługi wspierające zmiany technologiczne. 

Istnieją dwa poglądy mówiące, jakich podmiotów powinny poszukiwać 

władze regionalne lub lokalne. Pierwszy pogląd mówi, iż należy szukać pod-

miotów, które produkują wyroby z sektorów już funkcjonujących w ramach re-

gionu, czyli jest to strategia specjalizacji bazy ekonomicznej. Drugi pogląd 

mówi, że władze powinny poszukiwać przedsiębiorstw wytwarzających produk-

ty, które nie były dotąd wytwarzane w regionie. Jest to strategia dywersyfikacji 

bazy ekonomicznej.  

Z przyjętą strategią rozwoju wiążą się liczne niebezpieczeństwa. Najwięk-

szym zagrożeniem dla rozwoju wyspecjalizowanej bazy ekonomicznej może 

być schyłek dominującego w regionie sektora lub upadek podmiotu, na którym 

opiera się rozwój gospodarczy regionu. Ponadto prowadzenie polityki proek-

sportowej przez władze najczęściej sprowadza się do dbania o interesy dużych 

podmiotów eksportujących swoje wyroby. To z kolei może przyczynić się do 

zaniedbania małych i średnich przedsiębiorstw lokalnych. W konsekwencji mo-

że to zagrozić endogenicznemu rozwojowi całego regionu
8
.  

3. Teoria biegunów wzrostu F. Perrouksa 

Teoria biegunów wzrostu jest kolejną koncepcją rozwoju regionalnego, 

którą można wykorzystać na szczeblu lokalnym lub regionalnym. Można ją za-

liczyć do teorii endogenicznego wzrostu gospodarczego. Teoria ta zakłada ist-

nienie w danej przestrzeni ośrodków, które są zdolne do wytwarzania „sił do-

                                                             
7  E.J. Malecki, Technology and Economic Development. The Dynamics of Local, Regional 

and National Competitiveness, Longman, London 1997, s. 31. 
8  E.E. Malizia, E.J. Feser, Understanding Local Economic Development, Rutgers, Center for 

Urban Policy Research, New Jork 1999, s. 60–63. 
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środkowych” i na które oddziaływają „siły odśrodkowe”
9
. Centra te można po-

równać do wirów, które zasysają do środka czynniki produkcji, takie jak praca 

i kapitał
10

.  

Biegunami wzrostu mogą być albo pojedyncze przedsiębiorstwa, albo całe 

sektory funkcjonujące w danym regionie. Muszą się one charakteryzować wy-

soką dynamiką rozwoju, dużą skalą produkcji oraz licznymi powiązaniami z in-

nymi gałęziami produkcji. Ponadto działalność tych podmiotów musi charakte-

ryzować się wysokim zaawansowaniem technologicznym. To z kolei powoduje, 

że podmioty te są konkurencyjne w skali międzynarodowej. Bieguny wzrostu 

muszą się charakteryzować również wysokim potencjałem innowacyjnym. 

Istnienie biegunów wzrostu powoduje, że występują nierówności między 

regionami. Nierówność ta jest nie tylko skutkiem, ale i warunkiem wzrostu. 

Aby biedniejsze regiony stały się współudziałowcami rozwoju, muszą istnieć 

ośrodki bogate, które uzależniają od siebie inne, słabsze regiony. 

Zdaniem Perrouksa na rozwój biegunów wzrostu można patrzeć przez pry-

zmat cyklu życia. Można tu wyróżnić fazę wzrostu (narodzin technopolii), doj-

rzałości, schyłku i śmierci technopolii. Według Perrouksa przyczyną pojawienia 

się technopolii są innowacje. Rezultatem wdrożenia innowacji jest produkcja 

towarów, które w lepszy sposób zaspokajają potrzeby konsumentów. Z kolei 

przyczyną śmierci technopolii jest jej brak zdolności do adaptowania innowacji. 

Zgodnie z teorią biegunów wzrostu władze publiczne powinny dążyć do 

utworzenia nowych lub wzmocnienia dotychczas istniejących biegunów wzro-

stu. Ponadto do zadań administracji publicznej powinno należeć dbanie o sieć 

komunikacyjną pomiędzy dominującą metropolią a peryferiami. Lepsza sieć 

komunikacyjna przyczynia się do szybszego rozprzestrzeniania się rozwoju go-

spodarczego.  

4. Teoria dystryktów przemysłowych A. Marshalla 

Początki teorii dystryktów przemysłowych sięgają roku 1890, kiedy to Al-

fred Marshall opublikował książkę Principles of Economics (Zasady ekonomi-

ki). Zgodnie z poglądami zamieszczonymi w tej książce dystryktem przemy-

słowym jest terytorialnie wyodrębniona przestrzeń, na której funkcjonują liczne 

                                                             
9  K. Gawlikowska-Hueckel, Rozwój – nie wszędzie w tym samym czasie, „Pomorski Przegląd 

Gospodarczy” 2007, nr 4, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2007, s. 6.  
10  G. Myrdal, Economic Theory and Underdeveloped Regions, London 1957, s. 31–37. 
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wyspecjalizowane przedsiębiorstwa przemysłowe, zaliczane do sektora MŚP. 

Istnienie dużej liczby małych i średnich przedsiębiorstw przemysłowych na da-

nym terenie najczęściej wynika z występowania powiązań społecznych i trady-

cji kulturowych, które ten proces pobudzają, często nawet od wielu pokoleń.  

Cechą charakterystyczną dystryktów przemysłowych Marshalla jest rów-

nież to, że siła robocza charakteryzuje się dużą mobilnością pomiędzy przedsię-

biorstwami. Jest ona bardziej przywiązana do okręgu geograficznego niż do 

konkretnego przedsiębiorstwa
11

. Sytuacja taka sprzyja podnoszeniu kwalifikacji 

przez pracowników oraz wpływa na dyfuzję innowacji.  

Na terenie dystryktów przemysłowych można zauważyć nakładanie na 

siebie czynników społecznych i produkcyjnych. Oznacza to, że zachodzi sprzę-

żenie zwrotne, pomiędzy przemysłem i społeczeństwem. Decyzje podejmowane 

przez lokalne społeczności uwzględniają potrzeby przemysłu, a przemysł z ko-

lei jest kształtowany przez potrzeby społeczeństwa. 

Na tendencje rozwojowe dystryktu przemysłowego kluczowy wpływ mają 

przede wszystkim czynniki endogeniczne, wśród których wymienić można 

między innymi
12

: 

a) liczne przejawy współpracy długoterminowej pomiędzy przedsiębior-

stwami, które mogą wynikać z powiązań kapitałowych lub towarzy-

skich;  

b) silna konkurencja pomiędzy licznymi przedsiębiorstwami, która wy-

musza pożądaną relację pomiędzy kosztami a jakością; 

c) wyraźna specjalizacja produkcji przedsiębiorstw, wynikająca z lokal-

nego podziału pracy; 

d) skala produkcji, umożliwiająca zaspokojenie popytu w skali regional-

nej; 

e) wykonywanie każdej fazy procesu produkcyjnego przez inne przedsię-

biorstwo (dezintegracja procesu produkcyjnego); 

f) wzajemne relacje pomiędzy podmiotami, które wynikają z: lokalnych 

wartości, powiązań rodzinnych, zaufania, poczucia wspólnoty lokalnej; 

g) występowanie licznych czynników pozaekonomicznych, wśród któ-

rych najistotniejszym jest przekazywana w rodzinie tradycja zawodo-

wa.  

                                                             
11  Por. G.T. Grosse, Przegląd koncepcji…, op. cit., s. 33. 
12  A. Leon, Le Politiche per i distretti industrialni del Mezzogiorno, „Quaderni di Politica In-

dustriale, Mediocredito Centrale” 1998, nr 25, s. 17. 
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Tak jak i w innych teoriach rozwoju regionalnego, również w teorii dys-

tryktów przemysłowych rola władz samorządowych polega na wspieraniu roz-

woju gospodarki regionalnej. Działania, jakie mogą podejmować władze lokal-

ne czy regionalne, powinny dotyczyć wspierania, by na obszarze dystryktu 

przemysłowego wystąpiły efekty powstałe dzięki: 

a) specjalizacji, 

b) współpracy podmiotów, 

c) dostępności wykwalifikowanej siły roboczej. 

Jednostki samorządu terytorialnego mogą wspierać powstanie efektów 

wynikających ze specjalizacji za pomocą tworzenia sprzyjających warunków 

dla przedsiębiorstw, które mają określony profil działalności. W tym celu wła-

dze lokalne oraz regionalne mogą przyczynić się do powstania parków techno-

logicznych lub inkubatorów przedsiębiorczości, lub ewentualnie specjalnych 

stref ekonomicznych. Duże zagęszczenie podmiotów wraz z uprofilowaniem 

działalności może w niedalekiej przyszłości przynieść efekty w postaci wzrostu 

aktywności innowacyjnej i nawiązania współpracy między przedsiębiorstwami. 

Z kolei działania jednostek samorządu terytorialnego zmierzające do 

wsparcia efektów powstałych w wyniku współpracy podmiotów sprowadzają 

się do tworzenia lub współtworzenia podmiotów lub instytucji zajmujących się 

ułatwianiem nawiązywania współpracy pomiędzy podmiotami. Instytucjami ta-

ki mogą być zrzeszenia, biura informacji o przedsiębiorstwach lokalnych lub 

regionalnych, zagraniczne przedstawicielstwa itp.  

Jednostki samorządu terytorialnego mogą również wpływać na powstanie 

efektów wynikających z dostępności wykwalifikowanej siły roboczej. W tym 

celu władze lokalne lub regionalne mogą tworzyć lub zmieniać profil szkół pu-

blicznych różnego szczebla, dla których są one organem założycielskim. W od-

niesieniu do uczelni, władze lokalne mogą zamawiać kierunki nauczania lub 

podpisać z nią porozumienie, jego celem byłoby dofinansowanie powstania 

w ramach tej szkoły jednostki organizacyjnej, która zajęłaby się kształceniem 

studentów na kierunkach pożądanych przez władzę. 

5. Teoria kapitału społecznego J. Colemana 

Twórcą teorii rozwoju regionalnego w oparciu o kapitał społeczny był 

J. Coleman, który sformułował swoją teorię w 1977 roku. Zgodnie z tą teorią 

stosunki społeczne, które powstają w sytuacji, gdy jednostki wykorzystują swo-
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je indywidualne zasoby, nie muszą być postrzegane jako jedyne składniki struk-

tury społecznej. Relacje między jednostkami mogą być traktowane jako zasoby. 

Zasoby te należą do poszczególnych jednostek, ale ich ogół tworzy kapitał całej 

społeczności
13

. Dzięki tym indywidualnym zasobom można lepiej regulować 

działania wspólnoty lokalnej, rozwijać przedsiębiorczość lub rozwiązywać róż-

ne problemy społeczne. W tym ujęciu kapitał społeczny należy traktować jako 

dobro publiczne. Jest on ucieleśniony w stosunkach międzyludzkich. Przeja-

wami kapitału społecznego są: zaufanie społeczne, normy i powiązania, które 

mogą zwiększyć sprawność społeczeństwa, ułatwiając skoordynowanie działań.  

Niektóre formy kapitału społecznego mogą stanowić istotne wsparcie dla 

rozwoju przedsiębiorczości gospodarczej. Formy te mogą mieć również wy-

mierną wartość ekonomiczną. Oznacza to, że podobnie jak inne formy kapitału, 

kapitał społeczny charakteryzuje się produktywnością, umożliwiającą osiągnie-

cie celów, które byłyby nieosiągalne lub kosztowne do osiągnięcia pod jego 

nieobecność
14

. To właśnie dzięki na przykład zaufaniu jest nawiązywana 

współpraca innowacyjna pomiędzy podmiotami w całym łańcuchu dostaw, czy-

li pomiędzy dostawcami i odbiorcami oraz konkurentami. Z kolei wzrost 

współpracy innowacyjnej świadczy o poprawie świadomości innowacyjnej 

i większej dojrzałości gospodarczej regionu.  

Zgodnie z omawianą teorią regiony, w których jest wyższy poziom kapita-

łu społecznego, charakteryzują się wyższym poziomem rozwoju gospodarcze-

go. Wynika to z faktu, że w regionach tych przedsiębiorstwa częściej ze sobą 

współpracują, co wpływa na wyższy poziom aktywności innowacyjnej.  

Zgodnie z teorią wzrostu regionalnego, opartą na kapitale społecznym, rolą 

władz lokalnych i regionalnych jest pobudzanie kapitału społecznego, jego for-

mowanie i wspieranie jego wykorzystania. W tym celu władze powinny zapew-

nić środki na funkcjonowanie podmiotów wspomagających nawiązywanie 

współpracy gospodarczej. Powinny również zachęcać obywateli do zmiany 

i podnoszenia kwalifikacji. W przypadku osób bezrobotnych działania władz 

powinny zmierzać do stymulowania bezrobotnych do większej przedsiębiorczo-

ści, by w niedalekiej przyszłości sami byli w stanie zapewnić sobie stabilne do-

chody, bez udziału władz. W tym celu powinny istnieć programy i idące za nimi 

środki publiczne, których przeznaczeniem powinno być ułatwiające osobie bez-

                                                             
13  Por. T.G. Grosse, Przegląd koncepcji…, op. cit., s. 41. 
14  J.S. Coleman, Foundations of Social Theory, Harvard University Press, Cambridge Mass. 

1990, s. 300. 
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robotnej rozpoczęcie samodzielnej działalności gospodarczej lub przynajmniej 

podniesienie jej kwalifikacji.  

6. Teoria gron przemysłowych M.E. Portera 

Koncepcją zbliżoną do teorii dystryktu przemysłowego jest teoria gron 

przemysłowych M.E. Portera. Według Portera istotnym elementem przewagi 

konkurencyjnej jest lokalizacja działalności gospodarczej. Mówi on o tak zwa-

nym paradoksie lokalizacji, którego istota w skrócie polega na tym, że produk-

cja jest umiejscowiona lokalnie, ale sprzedaż następuje globalnie. Z tego wzglę-

du podmioty znajdujące się we wcześniejszych fazach łańcucha dostaw koncen-

trują swoją lokalizację w tak zwanych gronach przemysłowych, inaczej nazy-

wanych klastrami. W ramach jednego klastra, czy też grona przemysłowego, 

funkcjonują: powiązane ze sobą podmioty (dostawcy i odbiorcy), podmioty 

z sektorów pokrewnych oraz wszelkiego rodzaju instytucje, które z nimi współ-

pracują. Niewielka odległość pomiędzy podmiotami funkcjonującymi w ramach 

jednego grona przemysłowego wzmaga konkurencję pomiędzy podmiotami, co 

wpływa na rozwój gospodarczy całego regionu. Duża ilość podmiotów i insty-

tucji współpracujących sprzyja współpracy pomiędzy podmiotami, efektem 

czego jest dyfuzja innowacji.  

Według Portera jednostki samorządu terytorialnego mogą oddziaływać na 

powstanie i funkcjonowanie gron za pomocą:  

a) klasycznych czynników produkcji: pracy, ziemi, kapitału; 

b) kształtowania popytu w skali regionalnej i ponadregionalnej: 

- dbanie o uczciwą konkurencję na rynku lokalnym/regionalnym, 

- promowanie marek/produktów lokalnych i regionalnych, prowa-

dzenie baz danych skupiających informacje o ofercie handlowej 

przedsiębiorstw z danego obszaru i rozpowszechnianie tych infor-

macji w świecie; 

c) dbania o strukturę gospodarki regionalnej: 

- przyciągnięcia do regionu: bezpośrednich inwestycji zagranicznych 

oraz instytucji wspierających, 

- tworzenie sieci współpracy pomiędzy różnymi podmiotami w re-

gionie, jak np.: zbieranie informacji na temat potencjalnych koope-

rantów, tworzenie stowarzyszeń przedsiębiorców i innych organi-

zacji społecznych; 
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d) strategii rozwoju regionu – wytyczenie celów, których realizacja za-

pewni stworzenie sprzyjających warunków do funkcjonowania i roz-

woju wszystkich przedsiębiorstw w regionie, a nie pojedynczych sek-

torów czy też przedsiębiorstw. 

Podsumowanie 

Wszystkie omówione powyżej klasyczne teorie rozwoju regionalnego za-

kładają aktywny udział administracji publicznej w kształtowaniu gospodarki re-

gionalnej. Teorie te bazują na czynnikach endogenicznych, których nieodłącz-

nym elementem jest administracja publiczna.  

Przy formułowaniu regionalnej polityki innowacyjnej jednostki samorządu 

terytorialnego powinny uwzględnić oddziaływanie na wszystkie klasyczne 

czynniki produkcji, aby zapewnić jak najwyższą ich jakość. Mając do dyspozy-

cji: wysoko kwalifikowanych pracowników, uporządkowane kwestie z planem 

zagospodarowania przestrzennego, zapewniony dostęp do infrastruktury tech-

nicznej, łatwiej jest przyciągnąć nowych inwestorów do regionu, a dotychcza-

sowym intensywnie się rozwijać. Dyskusyjną kwestią jest, czy władze regional-

ne lub lokalne powinny stymulować rozwój w kierunku specjalizacji sektoro-

wej, czy też dywersyfikacji? Obie te strategie mają swoje plusy i minusy. Na-

tomiast nie budzi najmniejszych wątpliwości, że administracja publiczna po-

winna promować region i przedsiębiorców w nim działających. W trakcie pro-

wadzenia polityki proeksportowej przez jednostki samorządu terytorialnego nie 

można zaniedbywać małych i średnich przedsiębiorstw lokalnych, ponieważ 

w konsekwencji może to zagrozić endogenicznemu rozwojowi całego regionu. 

Obszarem zaniedbanym w tej chwili w Polsce, a którym powinny zajmo-

wać się również jednostki samorządu terytorialnego, jest dostępny na danej 

przestrzeni kapitał społeczny. To właśnie dzięki takim elementom tego kapitału, 

jak na przykład zaufanie, istnieje możliwość nawiązania współpracy pomiędzy 

podmiotami w całym łańcuchu dostaw, czyli pomiędzy dostawcami, odbiorcami 

i konkurentami. Z kolei wzrost współpracy innowacyjnej świadczy o poprawie 

świadomości innowacyjnej i większej dojrzałości gospodarczej regionu.  
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REGIONAL INNOVATION POLICY IN THE LIGHT 

OF CLASSICAL THEORIES OF REGIONAL DEVELOPMENT  

Summary 

All primary theories of regional development described in article involve the ac-

tive participation of public administration in shaping the regional economy. These theo-

ries are based on endogenous factors, where public administration is one of them. 

Translated by Arkadiusz Świadek 
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WIZJA ROZWOJU SPORTU W POLSCE 

W ŚWIETLE NOWEJ PERSPEKTYWY EUROPEJSKIEJ 

W artykule wskazano możliwości absorpcji środków finansowych z Unii 

Europejskiej w nowej perspektywie europejskiej w latach 2014–2020. Autor 

ukazuje problem sportu jako nowego obszaru gospodarczego wywierającego 

znaczący wpływ na politykę Unii Europejskiej. Zwraca także uwagę na możli-

wości samorządów terytorialnych i ich potencjał w realizacji zadań własnych, 

w którym mieści się obszar sportu. 

Doświadczenia Polski w przygotowaniach do EURO 2012 pokazują, że 

jest to wielkie przedsięwzięcie gospodarcze, angażujące wiele podmiotów go-

spodarczych krajowych i zagranicznych, jest to także wyzwanie i nowe możli-

wości dla samorządów terytorialnych. 

Zachodzące zmiany i nowe doświadczenia powinny dać samorządom tery-

torialnym nowe spojrzenie na rozwój gospodarczy, na jego przyspieszenie 

i tworzenie nowych miejsc pracy, co nie jest bez znaczenia dla rozwoju lokal-

nego i regionalnego. 

Wprowadzenie 

Sport w Unii Europejskiej zaczyna odgrywać coraz bardziej znaczącą rolę 

w rozwoju społeczno-gospodarczym, mimo że nie leży w bezpośredniej strefie 

działalności UE. Polityki wspólnotowe w wielu obszarach wywierają znaczący 

wpływ na tę dziedzinę gospodarki. W takich aspektach, jak rynek wewnętrzny 

czy też polityka konkurencyjności, uzyskał pełne zastosowanie prawa wspólno-
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towego. Ponadto działalność sportowa jest częścią kilku innych polityk wspól-

notowych, takich jak: polityka zdrowotna, audiowizualna, edukacyjna i mło-

dzieżowa
1
. 

Po raz pierwszy znaczącą rolę sportu i jego wpływu na wiele ważnych 

dziedzin życia człowieka Wspólnota dostrzegła w raporcie Europa obywateli, 

przygotowanym przez Komitet Adonnino w 1985 roku. Natomiast w 1991 roku 

Komisja Europejska przyjęła komunikat Wspólnota Europejska i sport, 

w którym określiła zasady związane ze sportem i które mają zastosowanie 

w przypadku działań na szczeblu wspólnotowym. W 2007 roku Komisja Euro-

pejska opublikowała Białą Księgę Sportu
2
 zawierającą diagnozę rynku sporto-

wego w Europie. Główne cele przedstawione w Białej Księdze to: 

a) podniesienie stopnia świadomości obywateli dotyczącego specyficz-

nych potrzeb sektora sportu; 

b) podkreślenie miejsca sportu w społecznościach poszczególnych krajów 

członkowskich w tworzeniu europejskich polityk; 

c) wskazanie konkretnych działań na rzecz sportu na poziomie UE, sku-

pienie się na aspektach społecznych i gospodarczych.  

Sport może przyczynić się również znacząco do osiągnięcia celów wyzna-

czonych w Strategii Lizbońskiej. Rosnące oddziaływanie gospodarcze sportu 

może stać się rzeczywistym kołem napędowym gospodarki Polski, jak też i in-

nych państw Unii Europejskiej, zwłaszcza jeśli w pełni wykorzystane zostaną 

szanse na rozwój i upowszechnienie umiejętności związanych z tymi dwoma 

sektorami. 

Celem artykułu jest przedstawienie sportu jako obszaru gospodarczego 

wywierającego znaczący wpływ na politykę samorządów terytorialnych w no-

wej perspektywie europejskiej na lata 2014–2020.  

Artykuł został napisany na podstawie studiów literatury z zakresu oma-

wianej problematyki, ukazuje złożoności rynku sportu oraz jego wpływ na roz-

wój lokalny i regionalny w odniesieniu do finalnych odbiorców sportu.  

                                                             
1  Strategia rozwoju sportu w Polsce do roku 2015, Ministerstwo Sportu, Warszawa 2007. 
2  http://www.cie.gov.pl/HLP/links.nsf/3ab747655719fe60c1256e72004561c1/. 
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1. Finansowanie sportu w Polsce ze środków UE 

W 2007 roku Komisja Europejska przedstawiła Białą Księgę Sportu
3
, za-

wierającą diagnozę rynku sportowego w Europie. Powstała ona w wyniku dwu-

letnich konsultacji z organizacjami sportowymi, takimi jak komitety i federacje 

sportowe, państwami członkowskimi i innymi zainteresowanymi stronami. Ce-

lem jej było podniesienie stopnia świadomości dotyczącego specyficznych po-

trzeb sektora sportu, podkreślenie miejsca sportu w tworzeniu europejskich po-

lityk oraz wskazanie konkretnych działań na rzecz sportu na poziomie UE, sku-

pionych głównie na jego społecznych i gospodarczych aspektach.  

Osiągnięcie europejskich standardów dotyczących powszechności i do-

stępności sportu a także utrzymanie wysokiej pozycji Polski we współzawod-

nictwie sportowym wymaga odpowiednich nakładów na sport. Polska jako 

członek Unii Europejskiej korzysta z dotacji finansowych m.in. w zakresie in-

westycji w infrastrukturę sportową, dzięki czemu zmniejsza dystans do krajów 

starej Unii Europejskiej również w obszarze sportu.  

Zdobyte doświadczenia w korzystaniu ze środków Funduszy Struktural-

nych pozwolą Polsce przygotować się do absorpcji środków z kolejnych projek-

tów, zgodnie z celami określonymi w Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007–

2015.  

Przepisy prawa wspólnotowego w ograniczonym zakresie znajdują zasto-

sowanie w działalności sportowej realizowanej na terytorium państw członkow-

skich UE
4
. Mimo że sport w Unii nie posiada mocy prawnie wiążącej, to jego 

rola i ranga wzrastają, wywierając poprzez politykę wspólnotową znaczący 

wpływ na różne sfery życia. Sport mocno jest umocowany w takich obszarach 

polityki wspólnotowej, jak: 

a)  polityka rynku wewnętrznego, 

b)  polityka konkurencyjności, 

c)  polityka zdrowotna, 

d)  polityka edukacyjna, 

e)  polityka młodzieżowa.  

                                                             
3  W dniu 11 lipca 2007 r. Komisja Europejska przedstawiła Białą Księgę Sportu zawierającą 

diagnozę rynku sportowego w Europie. 
4  http://www.cie.gov.pl. 
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Fundusze unijne są jednym ze środków realizacji inwestycji związanych 

z przygotowaniami do EURO 2012. Należy podkreślić, iż środki unijne nie za-

stępują środków krajowych, jedynie są ich uzupełnieniem. 

Unijne środki odegrały niebagatelną rolę w finansowaniu niektórych dzie-

dzin sportu. Z danych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego wynika, że wspar-

cie uzyskało kilkaset projektów dotyczących infrastruktury sportowej w latach 

2004–2006 i na latach 2007–2013, co przedstawiono w tabeli 1. 

Tabela 1 

Wartość inwestycji zrealizowanych ze środków unijnych w latach 2004–2010 z zakresu 

infrastruktury sportowej w ramach poszczególnych programów na koniec 2010 r. 

w ramach funduszy unijnych 

Rodzaj programu 
2004–2006 

(mln) 

2007–2013 

(mln) 

ZPORR 857,7  

SPO ROL 140,3  

INTEREG 40,2  

RPO (16 regionów)  5046,6 

POIiŚ  2,8 

PORPW  204,6 

PO Kapitał Ludzki  11,4 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Rozwoju Regionalne-

go, www.mrr.gov.pl. 

Z danych przedstawionych w tabeli 1 wynika, że środki na sport z Unii 

Europejskiej w latach 2007–2013 są w dużej mierze kierowane na EURO 2012. 

Środki te również będą pochodzić z różnych programów i będą zgodnie z wy-

kazem przedsięwzięć EURO 2012 przeznaczone na realizację w takich zada-

niach, jak
5
: 

a) stadiony główne,  

b) stadiony alternatywne,  

c) pozostała infrastruktura, 

d) centra pobytowe. 

Wymienione przedsięwzięcia są współfinansowane ze środków unijnych 

i występują one w Programie Infrastruktura i Środowisko, Programie Innowa-

                                                             
5  Rozporządzenie Rady Ministrów z 29 grudnia 2009 r., Dz.U. 2010, nr 8. poz. 52. 
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cyjna Gospodarka oraz Regionalnych Programach Operacyjnych województw: 

dolnośląskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, pomor-

skiego, warmińsko-mazurskiego, śląskiego, wielkopolskiego i zachodniopo-

morskiego. Oprócz programów operacyjnych funkcjonujących na poziomie kra-

jowym występują także programy operacyjne dla każdego województwa, a za-

tem 16  Regionalnych Programów Operacyjnych stanowi przykład znaczącej 

decentralizacji zarządzania procesami rozwojowymi. Takie rozwiązanie ma na 

celu identyfikowanie potrzeb na jak najniższym szczeblu, tak aby działania za-

warte w Regionalnych Programach Operacyjnych odpowiadały planom rozwoju 

każdego województwa. Samorządy województw otrzymały szerokie kompeten-

cje związane z przygotowaniem i realizacją RPO, natomiast zarządy woje-

wództw jako instytucje zarządzające programami odpowiadają za przygotowa-

nie i realizację RPO, między innymi za:  

a) ocenę i wybór projektów do dofinansowania,  

b) dokonywanie płatności na rzecz beneficjentów,  

c) kontrolę projektów,  

d) monitorowanie i ewaluację realizacji programu.  

W ramach RPO pozyskano dofinansowanie na inwestycje związane ze 

zdrowiem, edukacją, rozwojem miast, turystyką, sportem, rekreacją, społeczeń-

stwem informacyjnym oraz promocją regionu. Projekty dotyczące sportu były 

związane głównie z rozwojem bazy dydaktyczno-edukacyjnej szkół na wszyst-

kich szczeblach, jak i również uczelni wyższych. Inwestycje te skupiały się 

przede wszystkim na budowie hal, boisk sportowych oraz pływalni. Kolejnym 

obszarem były i są w dalszym ciągu obiekty ogólnodostępne, jak kompleksy 

sportowe, ośrodki sportu i rekreacji, a także inne obiekty o charakterze sporto-

wo-rekreacyjnym.  

Finansowanie sportu odbywa się również w ramach Programu Operacyj-

nego Kapitał Ludzki, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, rów-

nież w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz Progra-

mu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej. Wymienione programy mają 

przede wszystkim stworzyć środowiskom sportowym możliwość ubiegania się 

o dofinansowanie projektów obejmujących m.in. szkolenia i rozwój umiejętno-

ści osób zatrudnionych w sektorze sportu, przeciwdziałanie wykluczeniu spo-

łecznemu poprzez sport np. osób niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży ze śro-

dowisk dysfunkcyjnych oraz rozwój oferty edukacyjnej szkół na poziomie lo-

kalnym poprzez organizację zajęć sportowych. Również stwarzają warunki do 
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realizacji projektów związanych z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej 

m.in. w zakresie poprawy stanu obiektów sportowo-rekreacyjnych oraz pod-

wyższania kwalifikacji zawodowych osób działających w sporcie. 

2. Rozwój sportu polskiego w nowej perspektywie finansowej UE w latach 

2014–2020 

W rozwoju sportu, a w szczególności w jego nowoczesnym zarządzaniu, 

szczególną rolę do odegrania mają kreatywność i wiedza, które w odniesieniu 

do sportu stanowią podmioty realizujące politykę i strategię prosportową, mię-

dzy innymi takie jak:  

a) akademie wychowania fizycznego,  

b) instytuty kultury fizycznej,  

c) polskie związki sportowe,  

d) związki sportowe na poziomie województwa,  

e) urzędy marszałkowskie,  

f) jednostki samorządu terytorialnego,  

g) szkoły o profilu sportowym, 

h) kluby sportowe,  

i) sportowe spółki akcyjne,  

j) stowarzyszenia i fundacje prowadzące statutową działalność na rzecz 

rozwoju sportu,  

k) Centralny Ośrodek Sportu.  

Chcąc osiągnąć sukces w odniesieniu do sportu, należy traktować tę dzie-

dzinę profesjonalnie bez względu na rodzaj dyscypliny. Rozwój systemów 

szkoleniowych i technologii doprowadził do uzyskiwania coraz lepszych wyni-

ków przez zawodników w poszczególnych dyscyplinach sportu. W światowym 

i europejskim sporcie od wielu lat zaczyna przeważać pogląd, że sport to show- 

biznes nastawiony na zysk i bicie rekordów. W polskim sporcie przez wiele lat 

występowało niedostosowanie w mentalności, w rozwoju infrastruktury, pra-

wodawstwa, źródeł finansowania i systemu kształcenia, co w konsekwencji do-

prowadziło do coraz większej dysproporcji pomiędzy wynikami reprezentantów 

Polski a reprezentacjami zagranicznymi na arenach międzynarodowych. Odro-

bienie tej straty może się odbyć tylko poprzez realizację wieloletniej, profesjo-

nalnie przygotowanej strategii mającej na celu podniesienie jakości kształcenia 

w sporcie, modernizację infrastruktury i unowocześnienie modelu zarządzania. 
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Rozwój sportu, jak i zarządzanie nim wymaga przyjęcia różnorodnych i skom-

plikowanych pod względem finansowym, prawnym i organizacyjnym kierun-

ków działania, które miałyby charakter zorganizowany, a przede wszystkim by-

łyby skuteczne. Polityka ta powinna być wielokierunkowa i powinna obejmo-

wać: kształcenie i zarządzanie w sporcie, infrastrukturę, zdrowe społeczeństwo 

oraz badania naukowe i rozwój medycyny sportowej. Sport ma istotne znacze-

nie dla życia człowieka. Jednak w społeczeństwie, które podlega nieustannym 

zmianom, oblicze sportu także się zmienia. W czasach, gdy wzrost gospodarczy 

jest zagadnieniem kluczowym, oddziaływanie sportu na gospodarkę także zy-

skuje na znaczeniu. Za niezbędne należy uznać dążenie do zdefiniowania zja-

wisk prawno-ekonomicznych sprzyjających rozwojowi sportu w warunkach go-

spodarki rynkowej. Należy dążyć do opracowania i wdrożenia programów sty-

mulujących zwiększenie udziału sportu w gospodarce narodowej przez środo-

wiska gospodarczo-finansowe i środowiska sportu. 

Wartość środków unijnych, których beneficjentem będzie Polska w latach 

2014–2020, motywuje władze sportu polskiego oraz jednostki samorządu tery-

torialnego do aktywnego zaangażowania się w tworzenie procedur pozyskiwa-

nia tych środków. Istotne jest, aby największa ich część została wykorzystana 

na wzmocnienie kapitału ludzkiego oraz na rozbudowę i modernizację infra-

struktury sportowo-rekreacyjnej. Realizacja tego zadania poprzez opracowanie 

i wdrożenie mechanizmów pozyskiwania środków finansowych na rozbudowę, 

modernizację i zarządzanie infrastrukturą sportową ze źródeł pozabudżetowych 

przybliży tę problematykę, wskaże kierunki działań samorządom terytorialnym 

i instytucjom sportowym. 

Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu w nowej perspek-

tywie finansowej stanowi ważne zadanie również dla jednostek samorządu tery-

torialnego. Podsektor samorządowy, realizując znaczną część zadań publicz-

nych między innymi w obszarze sportu, w sposób naturalny podlega dynamicz-

nym procesom modernizacyjnym w sferze wzmacniania sportu  z gospodarką
6
. 

Wspomagając ten proces rozwoju w nowej perspektywie podziału środ-

ków na lata 2014–2020, środki te mogą w sposób znaczący przyczynić  

się do wzrostu rozwoju regionalnego – w odniesieniu do bazy sportowo- 

-rekreacyjnej, a także udziału w programach unijnych w obszarze edukacji, 

zdrowia i turystyki. 

                                                             
6  Kierunki modernizacji zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego, red. T. Lubiń-

ska, Difin, Warszawa 2011, s. 40. 
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3. Rola samorządu terytorialnego we wspieraniu sportu w nowej perspek-

tywie finansowej UE 

Nowa perspektywa finansowa UE na lata 2014–2020 powinna być wspie-

rana przez prawodawstwo krajowe i nie może być pozbawiona ustaw precyzu-

jących warunki wspierania sportu przez organy władzy publicznej. Samorządy 

terytorialne sport definiują jako zadania własne, poprzez co tworzą warunki 

sprzyjające jego rozwojowi. W raporcie Polska 2030 poddano wszechstronnej 

diagnozie wiele obszarów ważnych dla przyszłego rozwoju Polski i jej moder-

nizacji. W tych działaniach przyszłościowych swoje miejsce znajduje również 

sport
7
. Ważne zadania w obszarze sportu mają rady gmin, powiatów oraz sej-

miki wojewódzkie, które mogą określić w drodze uchwały zasady wspierania 

sportu, uwzględniając cel publiczny. W art. 27 ustawy o sporcie określono za-

dania własne jednostek samorządu terytorialnego w zakresie sportu
8
: 

a) tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojo-

wi sportu;  

b) określenie w drodze uchwały przez organ stanowiący warunki i tryb 

finansowania zadania własnego
9
, o którym mowa w ust. 1, i wskazanie 

w uchwale celu publicznego z zakresu sportu, który jednostka ta za-

mierza osiągnąć; 

c) przepisy ustawy nie naruszają uprawnień jednostek samorządu teryto-

rialnego do wspierania kultury fizycznej na podstawie przepisów od-

rębnych. 

Tworzenie warunków do uprawiania sportu przez jednostki samorządu te-

rytorialnego zostało określone jako zadanie własne. Kompetencyjnie zadania te 

zostały zamieszczone także w poszczególnych ustawach samorządowych, uzu-

pełniając tym samym ustawę o sporcie, jak: 

a) ustawa o samorządzie gminnym
10

, 

b) ustawa o samorządzie powiatowym
11

, 

c) ustaw o samorządzie województwa
12

. 

                                                             
7  Polska 2030 – wyzwania rozwojowe, red. M. Boni, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, 

Warszawa 2009, s. 382. 
8  Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, Dz.U. nr 127, poz. 857. ze zm., art. 27. 
9  W drodze uchwały wskazuje się cel publiczny z zakresu sportu, który dana jednostka samo-

rządu terytorialnego chce osiągnąć. 
10  Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz.U. 1996, nr 13, poz. 74, ze zm. 
11  Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Dz.U. 2001, nr 142, poz. 

1592, ze zm. 
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Finansowanie sportu w poszczególnych jednostkach samorządu terytorial-

nego zostało określone przez ustawodawcę i obejmuje ono dla poszczególnych 

samorządów określone zadania własne
13

: 

a) dla gminy:  

- organizowanie zajęć w zakresie wychowania fizycznego (klasy 

sportowe), 

- organizowanie zajęć z rehabilitacji i rekreacji ruchowej, 

- prowadzenie gminnych instytucji kultury fizycznej (kluby sportowe 

funkcjonujące jako stowarzyszenia), 

- kluby sportowe funkcjonujące w formie jednostki organizacyjnej 

gminy; 

b) dla powiatu: 

- organizowanie zajęć w zakresie wychowania fizycznego (szkoły 

ponadgimnazjalne), 

- klasy sportowe, 

- organizowanie zajęć z rehabilitacji i rekreacji ruchowej, 

- prowadzenie powiatowych instytucji kultury fizycznej (kluby spor-

towe funkcjonujące jako stowarzyszenia), 

- kluby sportowe funkcjonujące w formie jednostki organizacyjnej, 

- szkoły mistrzostwa sportowego (SMS); 

c) dla województwa samorządowego: 

- organizowanie i finansowanie sportu dzieci i młodzieży na pozio-

mie regionalnym, 

- prowadzenie wojewódzkich instytucji kultury fizycznej.  

Znowelizowana ustawa o finansach publicznych mówi, że: „podmioty nie-

zaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające dla osiągnięcia zysku 

mogą otrzymać z budżetu JST dotacje na cele publiczne związane z realizacją 

zadań jednostki”
14

. Ustawa o sporcie przewiduje możliwość podjęcia uchwały 

przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego polegającej na two-

rzeniu warunków i finansowaniu zadań sprzyjających rozwojowi sportu. Mimo 

że ustawa nie nakłada na JST obowiązku podejmowania odpowiedniej uchwały, 

                                                                                                                                                     
12  Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, Dz.U. 2001, nr 142, poz. 

1590, ze zm. 
13  B. Wankiewicz, Zasoby finansowe a rozwój samorządności lokalnej. Obszary rozwoju – 

rozwiązania modelowe, CeDeWu, Warszawa 2009, s. 20–23. 
14  Ustawa z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, Dz.U. 2005, nr 249, poz. 2104, 

ze zm. 
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to samorządy terytorialne podejmując wspieranie sportu, muszą oprzeć się na 

odpowiednim dokumencie prawa miejscowego.  

Ustawodawca nałożył na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek 

wskazania w stosownej uchwale celu publicznego z zakresu sportu
15

. Tym spo-

sobem doprowadzając do sytuacji, w której samorząd terytorialny w swojej stra-

tegii długookresowej musi się wypowiedzieć co do modelu sportu, jaki chce 

prowadzić na terenie swojej jednostki. Ten ważny zapis ustawowy powinien 

uwzględniać możliwości samorządu w zrealizowaniu potrzeb społeczności lo-

kalnej w dziedzinie sportu w takich obszarach działania, jak: 

a) realizacja zadań w zakresie sportu masowego i wyczynowego, 

b) zwrócenie uwagi na rozwój fizyczny młodego pokolenia, 

c) zapewnienie osobom dorosłym możliwości aktywnego wypoczynku, 

d) wykorzystanie sportu jako narzędzia do promocji samorządu teryto-

rialnego i jako narzędzia do wspomagania rozwoju gospodarczego. 

Ustawodawca wskazał i rozszerzył możliwości jednostek samorządu tery-

torialnego co do wspierania i finansowania sportu. Jednak jaki priorytet wybie-

rze dana jednostka samorządu terytorialnego, to już tylko zależy od niej samej 

i jej organu stanowiącego. Ważne jest w tych działaniach, żeby zadania klu-

czowe i cele publiczne poszczególnych samorządów były skoordynowane i że-

by były wspomagane ustawami wspierającymi i pozwalającymi na wykorzysta-

nie wielu czynników niezbędnych do rozwoju miejsc ważnych dla społeczności 

lokalnych. Między innymi jednostki samorządu terytorialnego mogą również 

korzystać z innych ustaw wspierających kulturę fizyczną, w której mieści się 

także sport (np. ustawa o pożytku publicznym i wolontariacie)
16

. 

W art. 28 ust. 1
17

 ustawy o sporcie przewidziano możliwość udzielania do-

tacji celowych klubom sportowym z zastosowaniem przepisów ustawy o finan-

sach publicznych
18

. Żeby klub mógł otrzymać dotację celową, musi spełnić kil-

ka kryteriów, m.in.: 

a) klub sportowy działający w obszarze danej jednostki samorządu teryto-

rialnego, niedziałający w celu osiągnięcia zysku19, 

                                                             
15  M. Gniatkowski, M. Kędzior, P. Kokot, R. Danielczak, R. Rzeszotarski, M. Gałęski, Usta-

wa o sporcie…, cit., s. 141. 
16  Ustawa o pożytku publicznym i wolontariacie, Dz.U. 2003, nr 96, poz. 873. 
17  Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie…, op. cit., art. 28 ust. 1. 
18  Ustaw z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach…, op. cit. 
19  Klub sportowy może uzyskać dotację celową z budżetu tej jednostki z zastosowaniem 

przepisów ustawy o finansach publicznych w zakresie udzielania dotacji celowych dla podmiotów 
niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku. 
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b) dotacja może być przeznaczona w szczególności na: 

- realizację programu szkolenia sportowego, 

- zakupu sprzętu sportowego, 

- pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczest-

nictwa w tych zawodach, 

- sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry 

szkoleniowej. 

Przyznanie dotacji ma w sposób szczególny wpłynąć na poprawę warun-

ków uprawiania sportu przez członków klubu sportowego lub zwiększy dostęp-

ność społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez klub 

sportowy.  

Równie ważny jest przepis zawarty w art. 31 UOS dotyczący przyznawa-

nia przez jednostki samorządu terytorialnego stypendiów sportowych oraz wy-

różnień w ramach wspierania sportowców (stypendia, nagrody i wyróżnienia), 

trenerów oraz działaczy sportowych (stypendia i nagrody). W ustawie o sporcie 

stypendia, nagrody i wyróżnienia mogą ustanawiać jednostki samorządu teryto-

rialnego jako: 

a) okresowe stypendia sportowe oraz nagrody i wyróżnienia dla osób fi-

zycznych (sportowców) za osiągnięte wyniki sportowe; 

b) stypendia lub nagrody dla trenerów prowadzących szkolenia zawodni-

ków osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie 

międzynarodowym lub krajowym; 

c) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego w drodze uchwa-

ły określa szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz 

rodzaje wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień. 

Jednostki samorządu terytorialnego mogą również ustanowić wyróżnienia 

i nagrody pieniężne dla trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnię-

ciami w działalności sportowej. Działania te muszą być poparte właściwą 

uchwałą jednostki samorządu terytorialnego, w której zawarte są określone wa-

runki i tryb przyznawania wyróżnień oraz nagród pieniężnych, uwzględniające 

osiągnięcia na rzecz społeczności lokalnej.  

Jeszcze do niedawna wydatki z budżetów jednostek samorządu terytorial-

nego na kulturę fizyczną, w tym na sport, przeznaczało się na wydatki bieżące 

i wydatki majątkowe. W pierwszym przypadku środki finansowe przeznaczało 

się na utrzymanie jednostek budżetowych, które zarządzały określonymi obiek-

tami sportowymi, również dotacje dla organizacji pozarządowych wykonują-
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cych zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu. Natomiast w drugim przypad-

ku zaliczało się najważniejsze wydatki majątkowe na modernizację i inwestycje 

obiektów sportowych
20

. 

Podsumowanie 

We współczesnym świecie sport stanowi wartość cywilizacyjną, kulturową 

i społeczną, co nie jest bez znaczenia dla kształtowania zachowań prozdrowot-

nych, właściwych nawyków, ale również w obecnym czasie zaczyna odgrywać 

ważną rolę gospodarczą. W społeczeństwach rozwiniętych sport jest dobrem 

powszechnym, jest także składową polityki społecznej nowoczesnego pań-

stwa
21

. Sport w UE jest finansowany głównie ze środków publicznych. W struk-

turze wydatków na sport znaczący udział mają jednostki samorządu terytorial-

nego. Duża część środków publicznych pochodzi z dopłat do gier liczbowych. 

Środki niepubliczne na finansowanie sportu w UE to przede wszystkim wydatki 

z budżetów gospodarstw domowych oraz dochody własne stowarzyszeń kultury 

fizycznej i sportowych spółek akcyjnych, ze sponsoringu sportowego i działal-

ności gospodarczej. Znaczną część środków na finansowanie sportu można uzy-

skać przez absorpcję unijnych funduszy strukturalnych, kierowanych na rozwój 

regionalny – w odniesieniu do bazy sportowo-rekreacyjnej, a także udział w 

programach unijnych w obszarze edukacji, zdrowia i turystyki. 

W okresie nowego programowania, tj. 2014–2020, wykorzystanie fundu-

szy unijnych będzie ważnym czynnikiem prorozwojowym dla poszczególnych 

członków Unii Europejskiej, ale również ważnym ze względu na rozwój kapita-

łu społecznego. W Polsce wymiar kapitału społecznego będzie miał kluczowe 

znaczenie dla życia społecznego i gospodarczego, co nie jest bez znaczenia dla 

rozwoju sportu, który jest umiejscowiony w organizacjach pozarządowych jako 

jednej z fundamentalnych wartości mierzonych takimi wskaźnikami, jak po-

ziom zaufania między ludźmi, aktywność obywatelska oraz udział 

w organizacjach pozarządowych. 

                                                             
20  B. Wankiewicz, Miejsce samorządu terytorialnego w finansowaniu kultury fizycznej, w: Za-

rządzanie i ekonomika usług – doświadczenia i kierunki zmian, red. P. Niedzielski, W. Downar, 
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010, s. 347. 

21  K. Krajewski, Z. Walczak, Strategia rozwoju lokalnego poprzez sport i rekreację – case 

study gmina Gniewino, w: Zarządzanie polskim sportem w gospodarce rynkowej, red. B. Sojkin, 
Z. Waśkowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Poznań 2011, s. 363. 



 Wizja rozwoju sportu w Polsce w świetle nowej perspektywy… 363 

 

Literatura 

http://www.cie.gov.pl. 

http://www.cie.gov.pl/HLP/links.nsf/3ab747655719fe60c1256e72004561c1/. 

Kierunki modernizacji zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego, red. 

T. Lubińska, Difin, Warszawa 2011.  

Krajewski K, Walczak Z, Strategia rozwoju lokalnego poprzez sport i rekreację – case 

study gmina Gniewino, w: Zarządzanie polskim sportem w gospodarce rynkowej, 

red. B. Sojkin, Z. Waśkowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego 

w Poznaniu, Poznań 2011.  

Polska 2030 – wyzwania rozwojowe, red. M. Boni, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, 

Warszawa 2009.  

Rozporządzenie Rady Ministrów z 29 grudnia 2009 r., Dz.U. 2010, nr 8. poz. 52. 

Strategia rozwoju sportu w Polsce do roku 2015, Ministerstwo Sportu, Warszawa 2007. 

Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, Dz.U. nr 127, poz. 857, ze zm. 

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Dz.U. 2001, nr 142, poz. 

1592, ze zm. 

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, Dz.U. 2001, nr 142, poz. 

1590, ze zm. 

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz.U. 1996, nr 13, poz. 74, ze  

zm. 

Wankiewicz B., Miejsce samorządu terytorialnego w finansowaniu kultury fizycznej, 

w: Zarządzanie i ekonomika usług – doświadczenia i kierunki zmian, red. P. Nie-

dzielski, W. Downar, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 

Szczecin 2010,  

Wankiewicz B., Zasoby finansowe a rozwój samorządności lokalnej. Obszary rozwoju – 

rozwiązania modelowe, CeDeWu, Warszawa 2009.  

DEVELOPMENT VISION OF SPORT IN POLAND 

IN THE LIGHT OF A NEW EUROPEAN PERSPECTIVE 

Summary 

This article aims to present sport as an economic factor impacting on the policy of 

local self-governments in the new European perspective for the years 2014 to 2020. 

Translated by Magdalena Zioło



 

 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO  
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MAGDALENA WOŹNIAK-MISZEWSKA 

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego 

MOTYWY BEZPOŚREDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH 

W ZACHODNIOPOMORSKIEM 

Wprowadzenie 

Przeprowadzone badania i analiza literatury przedmiotu wskazują na zróż-

nicowany wkład polskich regionów w tworzeniu ogólnokrajowych PKB. Dys-

proporcje w rozwoju społeczno-gospodarczym kraju w znacznym stopniu przy-

czyniają się do wzrostu poziomu bezrobocia, które pociąga za sobą nierówności 

społeczne i zjawisko pauperyzacji, a rozwijające się wspólne przedsięwzięcia 

i międzynarodowa kooperacja wpływają na kształtowanie się nowych uwarun-

kowań rozwoju regionów. Zjawiska te oraz postępująca globalizacja 

i liberalizacja prowadzenia działalności gospodarczej skłaniają do refleksji nad 

nasilającymi się światowymi tendencjami w przepływach kapitału w postaci 

bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ). Poznanie motywów, jakimi kie-

rują się inwestorzy zagraniczni w wyborach regionów na miejsca swej działal-

ności gospodarczej, wydaje się jednym z kluczowych czynników efektywnego 

stymulowania ich napływu. 

1. Teorie bezpośrednich inwestycji zagranicznych 

W artykule przyjęto definicję bezpośrednich inwestycji zagranicznych 

(BIZ) według wzorcowego określenia przez OECD, uzupełnioną rozważaniami 

J.H. Duninga, W. Janasza i M. Goryni, gdzie BIZ to element międzynarodowe-

go przepływu kapitału, kategoria inwestycji rzeczowych, tworzących substancję 
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materialną (tereny, budowle, maszyny itd.), dokonywanych przez rezydenta 

jednego kraju w przedsiębiorstwie innego kraju, z zamiarem sprawowania dłu-

gotrwałej kontroli i osiągania trwałej korzyści, przy czym BIZ wiążą się też 

z transferem technologii, doświadczenia, umiejętności organizacyjnych, me-

nadżerskich, marketingowych i innych, będąc ostatnią fazą procesu umiędzyna-

rodawiania przedsiębiorstw, przyjmując najczęściej formy greenfield lub brow-

nfield. 

Analizując przesłanki lokalizacji przedsiębiorstw zagranicznych, można 

stwierdzić, że w dużej mierze zależą one od podstawowych czynników lokali-

zacji przemysłu, rozumianych jako zjawiska gospodarcze, które wpływają na 

zmiany nakładów inwestycyjnych i kosztów produkcyjnych przedsiębiorstw 

w zależności od wyboru lokalizacji obiektu przemysłowego. Z analizy rozwoju 

przemysłu w ujęciu przestrzennym wynika, że nie wszystkie miejsca dla róż-

nych rodzajów produkcji spełniają określone wymagania i zapewniają uzyska-

nie odpowiednich korzyści gospodarczych. Wybór lokalizacji przez przedsię-

biorstwa transnarodowe wymaga uwzględnienia czynników przyrodniczych, 

ekonomicznych, organizacyjnych, technicznych i społecznych, które zmieniają 

się w czasie i przestrzeni. Do podstawowych czynników lokalizacji przedsię-

biorstw zaliczymy: bazę surowcową, energetyczną, zasoby pracy, rynek zbytu, 

możliwości transportowe, infrastrukturę. W obliczu wolnego przepływu czyn-

ników produkcji (szczególnie kapitału) również inne czynniki odgrywają rolę 

w lokalizacji przedsiębiorstw w myśl tak zwanej zasady koherencji lokalizacyj-

nej, nie zawsze spełnionej
1
.  

Istnieje wiele teorii bezpośrednich inwestycji zagranicznych próbujących 

wyjaśniać motywy, jakimi kieruje się przedsiębiorstwo decydujące się na roz-

szerzenie działalności poza kraj macierzysty. Przez pojęcie motywu, w kontek-

ście BIZ, rozumie się bodziec wynikający z określonych potrzeb lub celów, któ-

ry wywiera na organizację presję skłaniającą do podjęcia określonych działań. 

Jest to czynnik wzbudzający proces motywacyjny i wykorzystujący jego me-

chanizmy, jest impulsem do rozszerzania lub przenoszenia działalności gospo-

darczej, całego procesu produkcyjnego lub jego części.  

Korporacje transnarodowe, podejmując decyzję o eksporcie kapitału, kie-

rują się różnymi motywami. Jedną z wymienianych przyczyn ich podejmowania 

są cele zorientowane na rynek zbytu. W. Karaszewski tym motywom BIZ przy-

                                                             
1  Elementy strategii rozwoju przemysłu, red. W. Janasz, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 

2000, s. 502–503.  
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pisuje dwojaki charakter: defensywny i ofensywny
2
. Według B. Jasińskiego 

oraz L. Mesjasza w przypadku Polski do najczęściej wymienianych motywów 

podejmowania tu działalności gospodarczej należą: motywy rynkowe (wielkość 

rynku i perspektywy rozwoju), motywy kosztowe (koszty pracy i innych czyn-

ników wytwórczych), motywy wykorzystania inwestycji jako platformy do eks-

portu (wykorzystanie atutów lokalizacji kraju przyjmującego), motywy strate-

giczne (BIZ podejmowane, by promować długoterminowe cele firmy, zwłasz-

cza związane ze wzmocnieniem jej międzynarodowej konkurencyjności), mo-

tywy ominięcia barier handlowych oraz motywy minimalizowania kosztów 

transakcyjnych (chęć redukowania kosztów prowadzenia interesów za granicą, 

zastąpienie eksportu produkcją na miejscu)
3
. 

Podstawę dla teorii BIZ, wyjaśniających ich motywy, stanowi neoklasycz-

na teoria handlu. Za podstawę wymiany handlowej uznaje się względne wypo-

sażenie krajów w czynniki wytwórcze, przy założeniu warunków doskonałej 

konkurencji. Teoria sugeruje, że lokalizacja międzynarodowej produkcji wynika 

z przewag komparatywnych w kosztach czynników produkcji. Jeśli celem firmy 

jest minimalizacja kosztów produkcji, to powinna umiejscowić się w kraju, 

gdzie koszty są niższe. Niemniej jednak teoria dowodzi występowania wielu in-

nych czynników wpływających na podjęcie decyzji w sprawie umiejscowienia 

bezpośredniej inwestycji zagranicznej
4
.  

Tabela 1 

Mikroekonomiczne teorie przepływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych 

Teoria/myśliciele Idea teorii 

Teoria oligopolistycz-
nej reakcji, zasada fol-
low the leader/ Hymer, 

Knickerbocker 

W ramach rynku oligopolistycznego firmy podejmujące inwestycje  
w ramach defensywnej strategii idą w ślad za głównymi konkurentami 
celem niedopuszczenia do utraty rynku eksportowego czy pogorszenia 

sytuacji konkurencyjnej na rynku macierzystym 

Teoria przewagi wła-
snościowej przedsię-
biorstwa (korzyści 

BIZ będą podejmowane przez firmy dysponujące określoną przewagą 
własnościową (na przykład wyższa technologia, lepszy marketing, więk-
sze możliwości finansowe) nad firmami lokalnymi. Przewaga ta musi 

                                                             
2  W. Karaszewski, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Polska na tle świata, Dom Organi-

zatora, Toruń 2004, s. 64.  
3  M. Jaworek, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w procesie prywatyzacji polskiej gospo-

darki, Dom Organizatora, Toruń 2007, s. 111–112.  
4  R.A. Mundell, International Trade and Factor Mobility, American Economic Review, 47 

(3), s. 321–335; A. Golejewska, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a proces restrukturyzacji 
gospodarki – aspekt teoretyczny, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008, s. 60–61. 
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Teoria/myśliciele Idea teorii 

monopolistycznych)/ 
Hymer 

być na tyle istotna, aby przeważyć lub co najmniej zneutralizować lepszą 
pozycję wyjściową firm lokalnych, które między innymi nie muszą po-
nosić kosztów zbierania informacji o nowym rynku  

Teoria zawłaszczalno-
ści/ Magee 

BIZ podejmowane są głównie przez firmy innowacyjne, dysponujące 
przewagą w postaci produktów o dużym poziomie wysokiej technologii, 
gdyż produkując na obcy rynek przez swoje filie zagraniczne, jest im ła-

twiej zawłaszczyć, czyli zachować większe zyski związane z tą przewa-
gą, niż gdyby rozpowszechniały produkt przez mechanizm rynkowy 

Teoria internalizacji 
transakcji wewnętrz-
nych/ Coase, Wiliam-
son, Buckly, Casson 

BIZ są podejmowane przez korporacje celem omijania rynku (to znaczy 
by przeprowadzić transakcje wewnątrz tego samego przedsiębiorstwa 
(intra-firm trade), po cenach zgodnych ze strategią globalną firmy, za-
zwyczaj niższych od rynkowych). BIZ są podejmowane dla obniżenia 
kosztów transakcyjnych przez wprowadzenie transakcji na swoistym 
rynku wewnętrznym (to jest między zakładami i filiami tego samego 

przedsiębiorstwa zlokalizowanymi w różnych krajach) 

Teoria lokalizacji/ 
Dunning, Rgman,  
Tesch 

BIZ to skutek umiejętnego połączenia przewagi własnościowej przedsię-
biorstwa i przewagi lokalizacyjnej kraju lokaty. Przewagę kraju jako ryn-
ku docelowego BIZ kształtują czynniki, takie jak ceny, jakość i roz-
mieszczenie czynników wytwórczych, stan infrastruktury gospodarczej, 
transportowej i instytucjonalnej, możliwość realizacji korzyści skali 
w zakresie B+R, produkcji i zbytu długoterminowych wielkości rynku, 

mierzoną ilością konsumentów i PKB per capita, zakres i charakter in-
terwencjonizmu państwowego, jak również dystans psychologiczny (kul-
turowy, językowy) dzielący firmę od potencjalnego kraju lokaty 

Teoria cyklu życia 
produktu, teoria luki 
technologicznej/ Ver-
non, Posner 

BIZ są efektem nierównomiernego rozłożenia wiedzy technologicznej na 
świecie i jej ograniczonego przepływu, co powoduje, że można wyróżnić 
kraje innowatorskie i imitujące, między którymi następuje BIZ. BIZ to 
również efekt przechodzenia produktu przez fazy innowacji, dojrzewania 
oraz standaryzacji – źródło nowoczesnych produktów stanowią firmy 

z krajów innowatorów. Każda innowacja przechodzi przez fazy narodzin 
(produkcja tylko na rynek wewnętrzny innowatora), dojrzewania (stabi-
lizacja popytu na rynku wewnętrznym, rośnie popyt na rynkach zagra-
nicznych, a jednocześnie inne kraje wysokorozwinięte podejmują pro-
dukcję wyrobu, co może stanowić zagrożenie dla eksportu innowatora, 
który dla obniżenia kosztów produkcji przenosi produkcję na zewnątrz, 
podejmując BIZ w krajach, w stosunku do których posiada wyprzedzenie 
technologiczne – imitatorach) oraz przez fazę standaryzacji, w której do-

chodzi do odwrócenia strumieni handlu i produkt jest eksportowany z 
rynku imitatora do kraju innowatora 

Źródło: J. Witkowska, A. Stępniak, Teorie międzynarodowej wymiany gospodarczej, 

1990; T. Kalinowski, Joint venture jako nowoczesna forma międzynarodowej 

współpracy gospodarczej, UMK, Toruń 2003; M. Byczkowska, Bezpośrednie 

inwestycje zagraniczne jako czynnik kształtowania rozwoju regionu (na przy-

kładzie województwa lubuskiego w latach 1990–2001), maszynopis pracy dok-

torskiej napisanej pod kier. W. Janasza, Szczecin 2003, s. 13–15. 
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Tabela 2 

Makroekonomiczne teorie przepływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych 

Teoria/myśliciele Idea teorii 

Teoria rentowności/ 
Mill, Marshall 

Kapitał płynie z kraju o niższej rentowności do kraju cechującego się 
rzadkością kapitału, a więc wyższą rentownością 

Teoria względnych 
przesunięć kosztów ka-
pitału i siły roboczej/ 
Koijima 

Teoria wyróżnia BIZ, które są motywowane chęcią wykorzystania 
przewag komparatywnych słabiej rozwiniętego kraju przyjmującego 
(BIZ płynie z kraju o wysokim koszcie siły roboczej do krajów  
o niskim koszcie, co skutkuje wyrównaniem się kosztów pracy i kapita-

łu między krajami) oraz BIZ, które są prowadzone dla wykorzystania 
przewagi monopolistycznej inwestora inwestującego kapitał  
w gałęziach, w których jego kraj macierzysty posiada przewagę kompa-
ratywną 

Teorie kształtowania 
się pozycji inwestycyj-
nej krajów (wolumenu 
rynku)/ Dunning, 

Geldner, Chenery 

Autorzy szukają zależności między wielkością rynku, poziomem rozwo-
ju kraju macierzystego PKB per capita a strumieniem BIZ. Duning 
twierdzi, że wraz ze wzrostem PKB per capita wzrasta również ilość 
BIZ netto per capita, stąd kraje wyżej rozwinięte są większymi inwesto-

rami netto (BIZ netto = suma BIZ wypływających z danego kraju, po-
mniejszona o sumę BIZ podejmowanych w danym kraju) 

Teoria obszarów walu-
towych/ Aliber 

BIZ płyną z krajów o silnej walucie do krajów ze słabszą, ale długofa-
lowo stabilną walutą. Firmy kraju o silnej walucie lokują kapitał w ak-
tywach kraju o słabszej walucie z powodu różnic kursowych. Jest on 
tam kapitalizowany według wyższej stopy procentowej. Firmy te posia-
dają przewagę w stosunku do podmiotów lokalnych, bo są w stanie pła-

cić wyższą cenę za dane aktywa 

Źródło: J. Witkowska, A. Stępniak, op. cit.; T. Kalinowski, op. cit.; M. Byczkowska, op. 

cit. 

Teorie wyjaśniające przepływy i motywy BIZ można podzielić na makro-

ekonomiczne i mikroekonomiczne (tabele 1 i 2). Druga możliwość uporządko-

wania koncepcji BIZ, w zależności od motywu kierującego przedsiębiorstwem, 

dzieli je na: prowadzące z założenia do fragmentarycznego wyjaśnienia zjawi-

ska BIZ, obejmujące co najmniej jeden aspekt tego zjawiska, oraz koncepcje 

prowadzące do syntetycznego ujęcia i całościowego wyjaśnienia BIZ. Inne po-

dejścia klasyfikują te teorie jako statyczne i dynamiczne. 

Kolejna klasyfikacja porządkuje koncepcje BIZ w zależności od tego, czy 

koncentrują się one na realnej, czy finansowej stronie procesów gospodarczych. 

Inna możliwość opiera się na kryterium poziomu analizy przyjętej w danej kon-

cepcji (najczęściej przyjmowane poziomy to przedsiębiorstwo, branża i gospo-
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darka narodowa)
5
. Dalsze dzielą teorie BIZ na wynikające z uwarunkowań kra-

ju lokaty (na przykład teoria rentowności, outputu i wolumenu rynku, cyklu ży-

cia produktu, lokalizacji) oraz wynikające z uwarunkowań firmy (na przykład 

teoria dywersyfikacji portfela, zachowania firmy, reakcji oligopolistycznej, lo-

kalizacji)
6
, kosztowe (na przykład teoria obfitości zasobów, przepływu kapitału, 

względnych przesunięć kosztów siły roboczej i kapitału) oraz zyskowe (na przy-

kład wolumenu produkcji i chłonności rynków zagranicznych, obszarów walu-

towych, lokalizacji, zawłaszczalności, internacjonalizacji)
7
. Możemy mówić 

także o teoriach polityki handlowej (motywy dokonywania BIZ wynikają z pro-

tekcji handlowej, utrudniającej wymianę międzynarodową, BIZ stają się substy-

tutem handlu towarowego), teorii powiązań pionowych i poziomych między fir-

mami (na przykład podkreślanie sieciowości firm, systemu outsourcingu) oraz 

teorii rynków i konkurencji (powstanie dużych, lokalnych rynków zbytu two-

rzących dogodne warunki dostępu dla produktów i firm przez liberalizację 

transferu)
8
 i innych.  

J. Rymarczyk za najistotniejsze i najpopularniejsze uznaje koncepcje 

przewag monopolistycznych, międzynarodowego cyklu życia produktu, lokaliza-

cji, internacjonalizacji oraz eklektyczną teorię międzynarodowej produkcji
9
 

J.H. Dunninga, zwaną też paradygmatem OLI (Ownership, Location, Internali-

zation). Zakłada ona, że żadna z istniejących koncepcji nie wyjaśnia w sposób 

zadowalający zjawiska BIZ i dlatego celowe byłoby stworzenie teorii scalającej 

dorobek innych podejść
10

. W teorii eklektycznej, poza podjęciem kwestii wy-

stępujących w wielu poprzednich teoriach, które mają na celu odpowiedź na py-

tania: jakie firmy dokonują BIZ i jakie są motywy ich podejmowania, dąży się 

                                                             
5  M. Gorynia, Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2007, 

s. 97–107. 
6  J. Stehn, Auslandische Directivinstitutionen in Industrielandernm, Kiel 1992; A. Stępniak, 

Integracja regionalna i transfer kapitału. Inwestycje bezpośrednie w aspekcie klimatu inwestycyj-
nego w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1996, s. 54; 
W. Zysk, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne – próba interpretacji zjawiska na gruncie teore-
tycznym, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 601, Prace z zakresu handlu 

zagranicznego, Kraków 2002, s. 39–40. 
7  E. Oziewicz, Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w rozwoju gospodarczym krajów Azji 

Południowo-Wschodniej (ASEAN), Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1998, s. 70; 
W. Zysk, op. cit., s. 40.  

8  T. Rynarzewski, A. Zielińska-Głębocka, Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Teoria 
wymiany i polityki handlu międzynarodowego, PWN, Warszawa 2006, s. 212–214. 

9  J. Rymarczyk, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa 2006, s. 111–112.  
10  J. H. Dunning, International production ant the Multinational Enterprise, Allen and Unwin, 

London 1981, s. 73–108; Idem, Multinational Enterproces and the Global Economy, Addison–
Wesley Publishing Company, New York 1993, s. 76–85; M. Gorynia, op. cit., s. 102–103. 
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również do rozstrzygnięcia problemu lokalizacji BIZ. Główną rolę odgrywają 

tutaj: specyficzna przewaga firmy nad konkurentami (na przykład technologia 

i zarządzanie), korzyści internacjonalizacji oraz lokalizacja działalności. 

W sytuacji gdy internalizacja przewagi przedsiębiorstwa okazuje się bardziej 

korzystna niż rozwiązanie alternatywne (na przykład franchising, licencja), fir-

ma decyduje się na BIZ. Teoria ta łączy teorie lokalizacji produkcji
11

, internali-

zacji oraz przewagi własnościowej. Zatem ogólne założenie paradygmatu OLI 

brzmi następująco: im więcej specyficznych przewag własnościowych posiadają 

przedsiębiorstwa danego kraju i im większa jest motywacja do internacjonali-

zacji oraz eksploatacji poza granicami kraju macierzystego, tym większe jest 

zaangażowanie kraju w produkcję międzynarodową. J.H. Duning zakłada, że 

przedsiębiorstwo podejmuje decyzję o BIZ tylko wtedy, gdy jego działalność za 

granicą będzie bardziej zyskowna niż we własnym kraju. Cel ten zostanie osią-

gnięty, gdy spełnione będą przewagi własnościowe O (firma posiada nowocze-

sne aktywa), internalizacji I oraz lokalizacji L (firma musi znaleźć korzystną lo-

kalizację za granicą, dającą możliwość na przykład znalezienia nowych ryn-

ków)
12

. Teoria ta jest najbardziej kompleksowym ujęciem analizy przepływu 

BIZ. 

Oprócz wymienionych teorii warto zaznaczyć dodatkowo teorię międzyna-

rodowej transmisji zasobów Fayerweathera
13

, teorię horyzontów globalnych 

Aharoniego
14

, teorię konkurencji globalnej Portera oraz teorię geobiznesu Ro-

bocka i Simmondsa
15

. 

2. Empiryczny kontekst motywów BIZ w Zachodniopomorskiem  

Wielość teorii próbujących wyjaśnić przyczyny podejmowania BIZ, 

przedstawionych w I części artykułu, świadczy o złożoności zagadnienia. Prze-

                                                             
11  T.A.B. Corley, John Dunning’s Contribution to International Business Studies, s. 1–19, w: 

Multinational Enterproces in the World Economy, Essays in Honour of John Dunning, eds P.J. 
Buckley, M. Cassonj, Eduard Elgar Publishing Limited, Aldershot; M. Gorynia, op. cit., s. 103. 

12  A. Golejewska, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a proces restrukturyzacji gospodarki, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008, s. 92–93. 

13  J. Fayerweather, International Transmission of Resources, w: International Business Man-
agement, A. Conceptual Framework, MCGraw-Hill, New York 1969; M. Gorynia, op. cit. s. 103–
104.  

14  Y. Aharoni, The Foreign Investment Decision Process, Harvard Graduate School of Busi-

ness Administration, Boston 1966; M. Gorynia, op. cit., s. 104. 
15  M. Gorynia, op. cit., s. 105–107. 



 Motywy bezpośrednich inwestycji zagranicznych… 371 

 

słanki lokowania projektu inwestycyjnego w danym regionie mogą być bardzo 

różne. Według jednego z założeń (wynikającego pośrednio z teorii podstawo-

wych czynników umiejscawiania przemysłu
16

), wpływać na nie będą miękkie 

i twarde czynniki lokalizacji
17

. Twarde uwarunkowania lokalizacji niejako po-

winny być spełnione obligatoryjnie przez dany teren, natomiast wyznaczniki 

miękkie często mają drugorzędne znaczenie. Uwzględniając powyższe, można 

przyjąć, że czynniki lokalizacji pośrednio wpływają na motywy wyboru danego 

regionu, częstokroć je uświadamiając i modelując.  

Z doświadczeń
18

 w pracy z BIZ wynika, że przy mikro- i małych
19

 projek-

tach inwestycyjnych często, prócz twardych, większe znaczenie mieć będą 

czynniki miękkie. Natomiast dla średnich, a zwłaszcza dużych projektów czyn-

niki miękkie tracą na ważności. W uproszczeniu przedstawić można to w posta-

ci odwrotnych zależności – wraz ze wzrostem lub spadkiem wielkości projektu 

rośnie bądź maleje znaczenie odpowiednio miękkich, alternatywnie twardych, 

czynników lokalizacji (rysunek 1). 

                                                             
16  Zob. Elementy strategii rozwoju…, op. cit., s. 502–503. 
17  Za W. Dziemianowiczem, Z. Olesińskim, L. Wojtasiewiczem – czynniki twarde to takie, na 

które władze publiczne mają ograniczony wpływ, np. podaż, dostępność, ceny surowców, bliskość 

granic, korzystne położenie, rynek zbytu w regionie, obiekty produkcyjne i biurowe, podaż i fa-
chowość siły roboczej, wcześniejsza współpraca inwestora z polskimi partnerami i inne. Czynniki 
miękkie zaś to takie, na które władze publiczne mają znaczący wpływ, np. jakość obsługi w urzę-
dzie, stosunek władz lokalnychi mieszkańców do BIZ, lokalne zachęty podatkowe, szybkość 
i elastyczność działania administracji i inne. 

18  Obserwacja dotyczy lat 2006–2011 – uczestnictwo w obsłudze inwestorów zagranicznych 
(obsługiwanych przez Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera w Szczecinie oraz PAIiIZ S.A.), 
planujących przeniesienie działalności (lub jej części) poza kraj macierzysty. Inwestorzy rozważa-

li m.in. Polskę i wizytowali tereny inwestycyjne również w regionie zachodniopomorskim.  
19  W rozumieniu definicji przedsiębiorstw stosowanej przez Komisję Europejską. 
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Rys. 1. Odwrotna zależność pomiędzy znaczeniem miękkich i twardych czynników lo-

kalizacji a wielkością projektu inwestycyjnego (BIZ). 

Źródło: opracowanie własne na podstawie obsługi inwestorów zagranicznych przez 

COIE Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego i Pol-

skiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. w latach 2006–2011. 

Eklektyczna teoria produkcji międzynarodowej (paradygmat OLI) oraz ro-

dzaje inwestycji zagranicznych, ze względu na motywy inwestora J.H. Duninga, 

uzasadniają pogrupowanie w artykule motywów lokowania inwestycji zagra-

nicznych w Zachodniopomorskiem w 4 uzupełniających się kategoriach: moty-

wy ekonomiczne (koszty pracy, zachęty inwestycyjne, ceny energii w Polsce 

i Zachodniopomorskiem, stopień przygotowania i ceny kupna terenów inwesty-

cyjnych oraz koszt rozpoczęcia biznesu), geograficzne (bliskość granicy 

z Niemcami oraz portów morskich, dostępność transportowa, dostęp do rynków 

UE i Europy Środkowo-Wschodniej), społeczno-kulturowe (dostępność zaso-

bów ludzkich i podobne zwyczaje biznesowe) oraz motywy związane z otocze-

niem zadaniowym przedsiębiorstwa (obecność instytucji otoczenia biznesu, in-

nych inwestorów, dostępność, cena, jakość surowców oraz komponentów od 

poddostawców i kooperantów). 

W celu zidentyfikowania motywów bezpośrednich inwestycji zagranicz-

nych w Zachodniopomorskiem przeprowadzono badania empiryczne techniką 

ankiety (pocztowej oraz e-mailowej). Badaniami objęto przedsiębiorstwa z bazy 

danych REGON Urzędu Statystycznego w Szczecinie, z sekcji PKD – C, prze-

twórstwo przemysłowe, z zatrudnieniem od 10 pracowników, według stanu 

z 31.10.2009 roku. Zastosowano tu metody statystycznej obróbki badań ankie-
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towych. Aby wyeliminować barierę językową z respondentami, kwestionariusz 

ankiety, wraz z listem przewodnim od Centrum Obsługi Inwestorów 

i Eksporterów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskie-

go, zostały opracowane w dwóch wersjach językowych: polskiej oraz angiel-

skiej. Oprócz pytań dotyczących motywów inwestycji w Zachodniopomorskiem 

ankieta zawierała sekcje dotyczące charakterystyki firmy, jej działalności, oce-

ny funkcjonowania w Zachodniopomorskiem, promocji regionu oraz konkuren-

tów w pozyskiwaniu nowych BIZ.  

Próba badawcza składa się w ponad 91% ze spółek z ograniczoną odpo-

wiedzialnością, w większości pochodzących z Niemiec oraz Danii i rozpoczy-

nających działalność w Zachodniopomorskiem przed rokiem 2000, zlokalizo-

wanych głównie w Szczecinie, Stargardzie Szczecińskim, Koszalinie oraz Go-

leniowie, jako inwestycje typu greenfield, w metalowym lub spożywczym dzia-

le przemysłu. Deklarowana wartość poniesionych inwestycji najczęściej kształ-

tuje się na poziomach od 1 mln do 5 mln zł oraz od 11 mln do 50 mln zł. Pro-

dukcja dóbr na eksport oraz na rynek krajowy to główny rodzaj prowadzonej 

w Zachodniopomorskiem działalności podmiotów zagranicznych, co potwier-

dza weryfikacja danych Urzędu Statystycznego w Szczecinie. 

Po wcześniejszej weryfikacji (telefon i program LEX Omega dla Jednostek 

Samorządu Terytorialnego) ustalono, że ogólna liczba przedsiębiorstw z kapita-

łem zagranicznym w Zachodniopomorskiem w sekcji PKD – C, zatrudniających 

ponad 10 pracowników, według stanu z 31.10.2009 roku wynosiła 242 firmy
20

. 

Przyjmując współczynnik ufności na poziomie 95% i maksymalny dopuszczal-

ny błąd wskaźnika struktury 10%, to niezbędna liczebność próby powinna wy-

nieść 69 firm. Badanie obejmuje 80 firm, co oznacza, że maksymalny błąd 

wskaźnika struktury nie przekroczy 9%. W przypadku gdy przyjmie się współ-

czynnik ufności 90%, to dla próby 80 firm maksymalny błąd wskaźnika struktu-

ry wyniesie 7,5%. 

                                                             
20  Zob. M. Woźniak-Miszewska, Oddziaływanie bezpośrednich inwestycji zagranicznych na 

rozwój regionu ekonomicznego (na przykładzie Zachodniopomorskiego), maszynopis rozprawy 
doktorskiej, Szczecin 2011, s. 127–129.  
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Rys. 2. Bardzo ważne i ważne motywy lokowania BIZ w Zachodniopomorskiem (odse-

tek odpowiedzi) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań. 

 

Rys. 3. Nieważne motywy lokowania BIZ w Zachodniopomorskiem (odsetek odpo-

wiedzi) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań. 
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W świetle wyników badań empirycznych bardzo ważnymi (bez ważnych) 

motywami 
21

 inwestycji w Zachodniopomorskiem są (rysunek 1): 

a) dostępność transportowa (połączenia drogowe, kolejowe, lotnicze) – 41 

firm (17%), 

b) niższe koszty pracy – 39 firm (16% odpowiedzi), 

c) bliskość granicy z Niemcami – 37 firm (15% odpowiedzi), 

d) dostęp do rynków Unii Europejskiej i Europy Środkowo-Wschodniej–

30 firm (12%), 

e) ceny kupna terenów inwestycyjnych – 29 firm (12% odpowiedzi), 

f) bliskość portów morskich – 24 firmy (10% odpowiedzi), 

g) tereny inwestycyjne przygotowane do procesu inwestycyjnego – 23 

firmy (9%), 

h) zachęty inwestycyjne – 23 firmy (9% odpowiedzi). 

Nieważnym motywem inwestycji w Zachodniopomorskiem są między in-

nymi (rysunek 2): 

a) obecność innych inwestorów zagranicznych w regionie
22

 – 29 firm, 

b) dostępność, cena, jakość surowców i komponentów od poddostawców  

oraz kooperantów – 23 podmioty, 

c) ceny energii w Polsce i Zachodniopomorskiem – 21 firm. 

Wyniki badania wskazują na drugorzędne znaczenie zachęt inwestycyjnych 

stosowanych przez polski rząd i samorządy w procesie pozyskiwania BIZ (pra-

wie 38% ankietowanych podaje, że nie skorzystało z żadnej zachęty inwesty-

cyjnej) oraz bardzo duże znaczenie klimatu inwestycyjnego tworzonego przez 

władze regionalne. 

Blisko połowa przebadanych przedsiębiorców ocenia koszty pracy w re-

gionie zachodniopomorskim jako dużo niższe w porównaniu z krajem pocho-

dzenia kapitału (39 firm), a prawie 44% ankietowanych (35 firm) jako niższe. 

Trzy firmy oceniły koszty pracy jako takie same (3,75% odpowiedzi), a tylko 

jedna jako wyższe. 

Zachodniopomorscy inwestorzy zagraniczni poproszeni o ocenę obecności 

potencjalnych kooperantów w badanym regionie pod względem ich liczby, ja-

                                                             
21 Motywy oceniane przez zachodniopomorskich BIZ odpowiadają wybranym czynnikom 

atrakcyjności inwestycyjnej województw i podregionów Polski według IBnGR. 
22  Motyw ten z reguły uznawany jest za bardzo ważny dla potencjalnych BIZ, stąd uzyskany 

wynik badań wskazuje na brak zainteresowania inwestorów zagranicznych lokalnym środowi-

skiem gospodarczym, przejawiający się stosunkiem do zachodniopomorskich (polskich i zagra-
nicznych) kooperantów. 
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kości współpracy i oferowanych cen najczęściej wymieniali odpowiedź, że licz-

ba kooperantów jest niewystarczająca (31 firm, ponad 38% odpowiedzi), 

19 podmiotów, że wystarczająca, ale ich jakość i ceny nie satysfakcjonują firm 

zagranicznych (prawie 24% odpowiedzi). 13 firm liczbę poddostawców i ko-

operantów uważa za wystarczającą, a ich ceny i jakość satysfakcjonują inwe-

storów zagranicznych (16,25% odpowiedzi). 7 firm nie współpracuje z firmami 

z Zachodniopomorskiego (8,75% odpowiedzi), a 5 firm nie ma zdania. Niestety, 

żadna z przebadanych firm nie zamierza w przyszłości ściągnąć do Zachodnio-

pomorskiego swoich kooperantów lub poddostawców z innych krajów, co suge-

ruje raczej niechęć do pogłębiania dalszej integracji z regionem zachodniopo-

morskim oraz rozwoju firmy w analizowanym województwie. 

Często najlepszym magnesem przyciągającym nowe przedsiębiorstwa za-

graniczne, oprócz splotów poszczególnych elementów atrakcyjności inwesty-

cyjnej oraz twardych i miękkich czynników lokalizacji, uruchamiających 

w korporacjach transnarodowych określone procesy motywacyjne, są już funk-

cjonujące firmy z kapitałem obcym w regionie. Między innymi z tego powodu 

Zachodniopomorskie nie należy do polskiej czołówki w pozyskiwaniu nowych 

biznesów zagranicznych, pozostając w tym aspekcie za województwami cen-

tralnymi oraz południowo-zachodnimi. Niemniej jednak bezpośrednie inwesty-

cje zagraniczne na stałe wpisały się w krajobraz gospodarczy Zachodniopomor-

skiego, o czym świadczy stale rosnąca liczba spółek z kapitałem obcym w ba-

danym województwie, wyższa od średniej w Polsce. 

Rozważania i analizy przedstawione w artykule oraz chęć głębszego po-

znania motywów, jakimi kierują się inwestorzy zagraniczni przy wyborze Za-

chodniopomorskiego jako miejsca swojej inwestycji, stać się mogą inspiracją 

do dalszych badań w tym zakresie. 
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REASONS FOR FOREIGN DIRECT INVESTMENT  

IN WESTPOMERANIAN REGION 

Summary 

The first part of the article is presenting different author’s theories of foreign di-

rect investments (FDI), which explain motives of undertaking them in particular eco-

nomic regions. The second part is a summary of an empirical questionnaire survey (us-

ing regular mail and e-mail) among foreign companies listed in the REGON database of 

the Statistical Office of Szczecin and the database of COIE UMWZP (PKD section – C, 

employment in excess of 10 people), regarding investment motives in Westpomeranian 
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Region. The results of the survey show that economic and geographic motives are the 

most important for FDI in West Pomerania, what confirms the nationwide trends. 

Translated by Magdalena Woźniak-Miszewska 


